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mag. Franc Hočevar
Društvo ekonomistov v zdravstvu

Zdravstvo danes in kako v prihodnje

Program 23. strokovnega srečanja ekonomistov 
in poslovodnih delavcev v zdravstvu je zastav- 
ljen tako, da bo skušal odgovoriti nekaterim vi-
dikom razvoja sistema zdravstvenega varstva v 
prihodnje. Prihodnost tega sistema je marsikje 
zapisana, vendar še zdaleč ne zastavljena tako, 
da bi bila jasna implementacija. V resoluciji o 
nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016 
–2025 so zapisane številne naloge. Mnoge od 
teh so bile zapisane že v predhodnih podobnih 
dokumentih ali pa dokumentih z enakim na-
slovom in ni razloga, da bi jim ugovarjali. Sla-
bost predhodnih – bojim se, da tudi tega doku-
menta – pa je operativna izvedba posamičnih 
zamisli in načel, ki naj bi jih upoštevali pri taki 
implementaciji. Evropska komisija se je osre-
dotočila na naslednje naloge: 
•	 krepitev učinkovitosti                                                                

zdravstvenih sistemov,
•	 izboljšanje dostopnosti                                                                 

zdravstvenega varstva,
•	 povečanje prožnosti                                                    

zdravstvenih sistemov.
Pomanjkljivost teh izhodišč pa tudi naše reso-
lucije je v tem, da niso podprta s cilji, ki bi bili 
preverljivi in primerljivi. Naše strokovno sreča-
nje bo namenjeno prav tem vprašanjem. 

Slovenija je po zadnjih izračunih Evropske ko-
misije edina država v EU, ki je zaradi staranja 
prebivalstva in drugih sistemskih razlogov oce-
njena z visokim tveganjem za vzdržnost javnih 
financ na dolgi rok. K tveganjem največ prispe-
va hitra rast pokojninskih izdatkov, dolgoročne 
projekcije pa opozarjajo tudi na javnofinanč-
no nevzdržnost sedanjih politik v zdravstvu in 
dolgotrajni oskrbi. Mednarodne inštitucije so 

zato za Slovenijo izpostavile, da mora reforma 
zdravstva in dolgotrajne oskrbe zagotoviti ne 
le večjo učinkovitost sistemov, temveč tudi sta-
bilno in vzdržno financiranje ustreznega obse-
ga in kakovosti storitev na dolgi rok – izračuni 
Evropske komisije. 

Nadvse pomembno vprašanje, ki je povezano z 
načrtovanjem zdravstvenega varstva v prihod- 
nje, pa je ocena zdravstvenega stanja prebival-
stva, demografske dinamike in trendov. Temu 
je treba dodati še migracijske tokove in druge 
posebnosti, ki morajo biti trdna podlaga za na-
črtovanje tako sistema kakor tudi organizacije 
zdravstva v državi. Bistveno vprašanje pri tem 
pa je, na katere ekonomske, organizacijske in 
izvedbene osnove moramo nasloniti javni sek-
tor, da bo ta zanesljiv in da bo servisiral vse po-
trebe državljanov. To še posebej velja za zdrav- 
stveni sistem, kajti v njega vstopajo praviloma 
ljudje v stiski. 

Zanesljivost tega sistema je bistvenega pomena 
za stabilnost in zaupanje v državo. Dejstvo je, 
da blagajna, v katero se steka denar za zdrav- 
stveno varstvo, v glavnem iz prispevkov, ki so 
odvisni od zaposlitvenih možnosti in plač, v 
prihodnosti ne bo več zadosten vir za uresniče- 
vanje vseh pravic s področja zdravja. Ta odvis- 
nost je prevelika in premalo stabilna, da bi lah- 
ko na njej gradili vzdržnost sistema zdravstve-
nega varstva. Da bi uresničevali te pravice, mo-
ramo zagotoviti boljše zakonske in druge okvi-
re za učinkovitejšo organizacijo javnih zavodov. 

Zavodi javnega sektorja morajo imeti trdno in  
jasno oporo za svoje delovanje, ob tem pa je 
potrebno upoštevati dinamične, ekonomske pa 
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tudi družbene razmere, ki določajo okvir de-
lovanja javnega sektorja. Dejstvo je tudi to, da 
viri, s katerimi trenutno razpolaga javni sek-
tor, niso razporejeni tako, da bi dosegali večjo 
učinkovitost in proaktivno usmerjenost. Javni 
sektor bi moral v večji meri upoštevati poslov-
ne vidike in programsko učinkovitost. Osnovo 
za doseganje teh ciljev pa zanesljivo predstavlja 
večja avtonomija in večja dinamika razporeja-
nja virov, s katerimi razpolaga javni sektor. Gre 
za korporativno upravljanje javnih zavodov, v 
okviru katerega se morajo povezati tako intere-
si uporabnikov storitev, zaposlenih v teh zavo-
dih kot ustanoviteljev, ki so te zavode ustanovi-
li zato, da bi omogočili uresničevanje z ustavo 
in zakoni obljubljenih pravic. 

Načrtovanje, vzdržnost, učinkovitost in korpo-
rativno vodenje ter organiziranje pa ne more-
jo biti prepuščeni priučenim managerjem brez 
ustreznega znanja in obvladovanja veščin, ki se 
jih je treba naučiti in jih upoštevati pri vode-
nju. Gre za uvajanje sodobnih managerskih po- 
stopkov in metod, ki so poznani na področju 
realnega sektorja, in povezovanje s cilji avtono-
mnosti javnega zdravstvenega zavoda kot go- 
spodarske neprofitne družbe oziroma družbe 
javnega prava, ki deluje po načelu dobrega go-
spodarja.

Nam vsem je jasno, da uravnava vse te procese 
aktualna politična scena, ki je prilagojena tre-
nutni politični moči posameznih strank. Dej-
stvo je, da je parlamentarna demokracija odvi-
sna od te dinamike in da morajo to upoštevati 
vsi deli javnega sektorja. Kot ekonomisti in še 
posebej kot vodstveni delavci moramo biti te-
meljito seznanjeni z namerami politike in še 
posebej s cilji na področju zdravstvenega var-
stva. Le na tak način lahko reguliramo nekon- 
trolirano evforijo obljub in ustrezno ter argu-
mentirano sooblikujemo razumne poteze in 
aktivnosti na področju zdravstvenega varstva. 
Vpliv politike v zdravstvu je velik, prevečkrat 
pa brez jasnih usmeritev. To so vsebine, ki jih 
bomo obravnavali prvi dan našega strokovne-
ga srečanja. Recimo, da je to prispevek Društva 
ekonomistov v zdravstvu k iskanju ustreznih 
zamisli pa tudi rešitev v sistemu zdravstvenega 
varstva v prihodnje. 

Vsi smo v nestrpnem pričakovanju reforme si- 
stema in tudi dejavnosti zdravstvenega varst- 
va. Kot smo že omenili, je načelnih izhodišč in 
dokumentov, ki naj bi predstavljali osnovo za 
to reformo, dovolj: tako povsem svežih iz leto-
šnjega leta, še več pa starejšega datuma, ki niso 
bili nikoli uresničeni. Kako bo s to reformo, la- 
hko pričakujemo, da nam pojasnijo ključni lju-
dje tako z vidika Ministrstva za zdravje kakor 
tudi z vidika Zavoda za zdravstveno zavarova-
nje Slovenije (ZZZS). 

V letošnjem letu se je začel implementirati 
eRecept. Pričakujemo lahko tudi implementa-
cijo eNapotnice. Sledi še učinkovitost izvedbe 
teh novosti in – kljub nekaterim zastojem – to 
vendarle pomeni, da se nekaj dogaja na podro-
čju e-zdravja. Kljub temu o integriranem infor- 
macijskem sistemu nikakor še ne moremo go-
voriti, čeprav je ta lahko pomembna opora za 
razvoj zdravstva na sploh. Slaba medsebojna 
povezanost in pretočnost informacij predstav- 
lja resno oviro razvoju. 

Zdravstveni informacijski sistem v Sloveniji je 
organizacijsko in programsko razdrobljen in 
nekompatibilen. Informacije o zdravstvenem 
stanju od prvega kontakta z zdravnikom pa do 
končne storitve so nepovezane. Skratka: sistem 
je neintegriran in neučinkovit. Opravka imamo 
le s posameznimi deli, ki sami zase sicer dobro 
delujejo, kot celota pa so povsem neučinkoviti. 

Na voljo imamo naslednje: kartico zdravstve-
nega zavarovanja kot osnovni identifikacijski 
dokument, uspešno se uvaja eRecept, podob- 
no pričakujemo od e-naročanja. ZZZS ima pre- 
gled vseh opravljenih storitev po zavarovani 
osebi. Nacionalni inštitut za javno zdravje spre-
mlja čakalne vrste in zbira še druge informaci-
je. Imamo nekaj uspešnih registrov in mogoče 
še kaj, kar bi, če bi sestavili v celoto in dodali 
še nujno potrebne informacije integralnega in-
formacijskega sistema, predstavljalo neko celo-
to. Zaradi vztrajanja ZZZS pri ločenem infor-
macijskem sistemu od razvoja informatike v 
okviru projekta eZdravje, problema v tehnolo-
giji, v programski opremi, v nesmiselni tekmi 
ponudnikov programskih in strojnih rešitev se 
zdravstveni informacijski sistem razvija stihij-
sko brez jasne in dobre perspektive. Osnovni 
problem pa je v tem, da ni definiran uporabnik 
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te celovite informatike. Ta uporabnik vsekakor 
niso zdravniki in drugi, ki delajo v zdravstvu, 
ampak zavarovanec oziroma bolnik, ki bi mu 
moral sistem služiti na čimbolj prijazen in do-
stopen način. 

Torej pričakujemo odgovor na vprašanje, ali 
lahko nekatere dobre rešitve, ki so uporabne za 
vse zavarovance v Sloveniji ne glede na to, kdo 
je njihov upravitelj, integriramo v celovit, med-
sebojno povezan sistem, ki bo dobro služil po-
trebam in zahtevam zavarovancev in bolnikov 
ter tudi zdravstvenim institucijam, ki naj bi sle-
dile temu cilju. 

Glede na to, da je bila v letošnjem letu vzpo-
stavljena nova organizacija urgentnih centrov 
pa tudi spremembe na področju dispečerskih 
centrov, bomo v okviru srečanja odprli nekate- 
ra vprašanja in poiskali ustrezne odgovore. Kot 
ponavadi se bomo seznanili z obsegom in po-
sebnostmi dela Gorenjske zdravstvene regije. 

Strokovno srečanje bo tudi priložnost za nove 
ideje in pobude. Ali pa priložnost za drugačne 
poglede in pristope. Po mojem mnenju bi bilo 
treba celovito in v osnovi oceniti naslednje za-
deve: 
1. Na dan 1. 3. 2016 je v Republiki Sloveniji 

na eno od storitev pri izvajalcih, ki imajo 
pogodbo z ZZZS, čakalo 246. 459 prebival-
cev, pacientov oziroma zavarovanih oseb. 
Od tega na terapevtske storitve 18 %, na di-
agnostične storitve skoraj 29 % in na speci-
alistične ambulante 53 %. Preveč! Čakalne 
vrste so eden pomembnih indikatorjev za 
oblikovanje mreže pa tudi obsega progra-
ma in njegove lokacije. 

2. Nimamo cenika, ne moremo narediti fak-
ture s specifikacijo, pogodbe za obseg in ce- 
no se sklepajo z več kot polletnim zami- 
kom. Nihče ne zna povedati, kako je struk-
turirana posamična utež, ki je temelj trenu-
tnega obračuna (delo, material, amortizaci-
ja, razvoj itd.).

3. Storitve niso standardizirane, ravno tako ne 
material, ki ga uporabljamo v zdravstvu, ni- 
ti ne obseg dela, ki je potrebno za določeno 
storitev. 

4. Imamo opravka z velikim obsegom admi- 
nistriranja, v prihodnje pa lahko pričaku- 
jemo še slabšo situacijo, kajti sprejeta reso-
lucija načrtuje še več kot 100 dodatnih do-
kumentov, ki bodo povečali administrira-
nje in seštevanje že večkrat seštetih številk.           

5. Slab informacijski sistem in nepretočnost 
informacij predstavljata resno oviro pri or-
ganizaciji in delovanju zdravstvenih zavo-
dov. 

6. Brez Zakona o zavodih ni mogoče postaviti 
smiselne in odgovorne organizacije javnega 
zdravstvenega zavoda na modernih korpo-
rativnih osnovah in z ustrezno avtonomijo, 
ki bi omogočala kakovostnejšo izrabo vseh 
razpoložljivih virov (ljudje, delovni čas, te- 
hnologija, prostor, informacije, denar).

7. Brez ekonomizacije in optimizacije enot, 
oddelkov in zaključenih tehnoloških in sto- 
ritvenih procesov v zdravstvu z upošteva-
njem zmogljivosti in potreb države kot ce-
lote in njenih zavarovancev ter državljanov 
ne bo mogoče vzpostaviti vitke organiza-
cijske sheme institucij in lokacije zdravst- 
venih storitev. Dvomilijonsko populacijsko 
okolje je za gradnjo celovitega zdravstvene-
ga sistema in zdravstvene oskrbe relativno 
majhno, zato to dejstvo pogojuje načrto- 
vanje zdravstvene oskrbe v bistveno širšem 
gravitacijskem območju, ki sega čez naše 
meje. 

8. Ali je iztrošenost tehnološke opreme resni-
ca ali mit – ob dejstvu, da amortizacije ne 
obračunavamo na enoto produkta, ampak 
na čas. Uporabljenost tehnološke opreme je 
v prvi vrsti zaradi slabe organizacije in de-
lovnega razporeda slaba in se tudi približno 
ne ujema s tehnološkimi normami, ki velja-
jo za tehnično opremo v zdravstvu. Posle-
dica takega stanja je zastarelost opreme. 

9. Zdravstvo kot sistem pa tudi zdravstveni 
zavodi se skorajda ne pogovarjajo s civilno 
družbo, ki je lahko pomemben generator 
spodbud in razvoja sistema, pa tudi dejav-
nosti, ki bi bila na ta način bolj skladna z 
dejanskimi potrebami. To, kar sicer ni ne-
posredno ogrožajoče za zdravje in življenje 
pacienta z vidika medicine, je za prizadete-
ga še kako pomemben dejavnik, ki močno 
posega v kakovost njegovega življenja.
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10. Brez novih poslov in resne ponudbe zdrav- 
stvenih storitev v bistveno širši gravitacij-
ski prostor se slovensko zdravstvo ne more 
razvijati. Brez tržno vzpostavljenega siste-
ma ponudbe tako tujim zavarovalnicam kot 
posameznikom ne bomo imeli zadostne 
materialne podlage za samorazvoj. Imamo 
vse možnosti in pogoje za tako imenovane 
edinstvene storitve, ki so lahko konkurenč-
ne daleč naokoli. V ta razmislek sodi tudi 
razvoj patentov tako na tehnološkem kot 
na storitvenem področju. 

11. Obdobje priučenih direktorjev in direktor-
jev oziroma vodij različnih nivojev v zdra-
vstvenem varstvu brez dodatnega znanja, 
treningov ter permanentnega izobraževanja 
je minilo. Tega dela se ne da opravljati po 
občutku in s priučitvijo. 

12. Kultura medsebojnih odnosov je temelj 
vzdušja in osnova dobre organizacije dela. 
Ta ni dobra – ne vzdušje in ne organizacija. 
V taki kulturi se rojevajo prestiž, konflikti, 
nespoštovanje in medpoklicna neuglaje- 
nost in neusklajenost. Komunikacije v 
zdravstvu so zahtevne, tako med zdravni-
ki kot med zdravniki in drugimi, vendar 
se sprememb ne dosega brez njih. Lahko bi 
tudi rekli: težko je z zdravniki, a nemogoče 
brez njih.

Večina zgoraj navedenih iztočnic je uresničlji-
vih brez bistvenih posegov v obstoječi sistem 
zdravstvenega zavarovanja. Zadostujejo skrbno 
delo, zagon in ustrezna spodbuda ter varnost 
vodstvenih struktur javnih zdravstvenih zavo-
dov in drugih institucij. Implementacijski defi-
cit povzroča malodušje in pomanjkljivo zaupa-
nje v državne institucije s področja zdravstva.
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Izzivi povezani z dolgoročnimi 
projekcijami javnih izdatkov 

za zdravstvo

Povzetek: 
Cilji zdravstvene reforme so bili še pred nekaj 
leti predvsem srednjeročni, v zadnjih letih pa so 
pritiski, povezani s konsolidacijo javnih financ, 
postavili med glavne cilje ekonomskih politik v 
EU tudi zagotovitev dolgoročne vzdržnosti jav-
nih financ. Za Slovenijo kazalniki za spremlja-
nje fiskalne vzdržnosti, ki se upoštevajo v okviru 
proračunskega nadzora držav EU, kažejo visoko 
tveganje za vzdržnost javnih financ na srednji in 
dolgi rok. K tveganjem največ prispeva hitra rast 
pokojninskih izdatkov, projekcije pa opozarjajo 
tudi na nevzdržnost sedanjih politik v zdravstvu 
in dolgotrajni oskrbi. V prispevku so predstavlje-
ne dolgoročne projekcije javnih izdatkov, pove-
zanih s staranjem, podrobneje javnih izdatkov 
za zdravstvo, ki nas opozarjajo, da bo zdravstve-
ni sistem zaradi pritiskov staranja prebivalstva 
in drugih ne-demografskih dejavnikov potrebo-
val čedalje večji delež BDP. Možnosti za dosega-
nje dolgoročne vzdržnosti zdravstvenega sistema 
so načeloma tri: povečanje javnih virov za zdra-
vstvo, stalno izboljševanje učinkovitosti sistema 
in prožno prilagajanje košarice pravic, financi-
rane iz javnih virov, spremenjenim potrebam.

Abstract: 
A few years ago, the objectives of health reform 
were mainly short and medium term, however 
in recent years the pressures related to consolida-
tion of public finances also placed between the 
main objectives of economic policy in the EU the 
long-term sustainability of public finances. Indi-
cators for monitoring fiscal sustainability, whi-
ch are used for budget surveillance of EU coun-
tries, indicate high risk for Slovenia in terms of 
medium- and long-term sustainability of public 
finance. Pension expenditure projections show 
the highest risk, although health care and long-
-term care projections also show unsustainability 
of current policies. This article briefly presents 
the long-term projections of age-related public 
expenditure for Slovenia and detailed projections 
of public health expenditure, reminding us that 
the health care system under the pressures of an 
ageing population and other non-demographic 
factors will require an increasing share of GDP. 
Options for achieving long-term fiscal sustainabi-
lity of the health system are basically three: an 
increase in public resources for health, the con-
tinuous improvement of the efficiency of health 
care system and more flexible adaptation of pu-
blic benefit basket to amended needs of ageing 
population.
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1. PROBLEM DOLGOROČNE 
FISKALNE VZDRŽNOSTI SISTEMOV 
SOCIALNE ZAŠČITE

Dolgoročne projekcije Evropske komisije, pred- 
stavljene v Poročilu o staranju 20151, nas opo-
zarjajo, da je ohranjanje sedanjih sistemov so-
cialne zaščite v Sloveniji nevzdržno2. Projekcije 
kažejo, da naj bi se izdatki, povezani s stara-
njem3, v obdobju 2013–2060 povečali kar za 6,8  
»odstotnih točk« (o.t.), in sicer s 24,7 % na 31,5 % 
BDP. Delež izdatkov v BDP naj bi se začel hi-
tro povečevati zlasti po letu 2022, ko izzvenijo 
učinki zadnje pokojninske reforme. To pomeni, 
da bo prišlo do hitrega izrinjanja javnofinanč-
nih izdatkov za vse ostale namene oziroma do 
čedalje večjega pomanjkanja javnih virov za fi-
nanciranje pokojnin, zdravstva, dolgotrajne os- 
krbe in izobraževanja. Povečanje javnofinanč-
nih izdatkov, povezanih s staranjem, bo v Slove-
niji bistveno močnejše kot v povprečju EU, kjer 
naj bi se delež teh izdatkov v BDP v obdobju 
2013–2060 povečal le za 1,4 o.t. oziroma na 27 % 
BDP.4 

Evropska komisija na podlagi projekcij izdat-
kov, povezanih s staranjem, in ob upoštevanju 
sedanjega stanja javnega dolga ter trenutne 
proračunske situacije izračunava vrednosti ka-

1 EC, The 2015 Ageing report (2015).
2 Pojem vzdržnosti javnih financ se nanaša na zmožnost, da 
država nespremenjene politike glede davkov in zagotavljanja 
javnih storitev nadaljuje tudi v prihodnosti in s tem ne povečuje 
javnega dolga kot deleža v BDP (EC, 2016). 
3 Javnofinančni izdatki za pokojnine, zdravstvo, dolgotrajno 
oskrbo, izobraževanje in brezposelnost. 
4 MF, Poročilo o staranju – povzetek (2015). 
5 EC, Fiscal Sustainability Report (2016). 
6 Na začetku leta 2014 je bilo od 100 delovno sposobnih (20–64 let) 
odvisnih 27,6 oseb, starejših od 65 let, leta 2060 jih bo 58,3. UMAR, 
Poročilo o razvoju 2015 (2015), str. 63–64.

S1-kazalnik srednjeročne fiskalne vzdržnosti kaže, kolikšen napor 
(izražen kot primarni saldo) je potreben, da bi država do leta 2030 
znižala javni dolg na 60 % BDP, kot določa maastrichtska pogodba. 
V izračunu kazalnika je upoštevana rast izdatkov, povezanih s 
staranjem (pokojnine, zdravstvo, dolgotrajna oskrba), do leta 2030.

S2-kazalnik dolgoročne fiskalne vzdržnosti kaže na potrebno trajno 
izboljšanje primarnega salda, da se javni dolg relativno glede na 
BDP na dolgi rok ne poveča glede na izhodiščno leto. 

Slika 1:
Dolgoročne projekcije javnih izdatkov, povezanih s 
staranjem, osnovni scenarij, Slovenija, v % BDP

Problem dolgoročne fiskalne vzdržnosti siste-
mov socialne zaščite je v največji meri povezan 
z demografskimi dejavniki, ki bodo imeli mo-
čan vpliv tako na prihodke sistemov socialne 
zaščite kot po drugi strani na rast javnih izdat-
kov za pokojnine, zdravstvene storitve in stori-
tve dolgotrajne oskrbe. Na prihodkovni strani 
se bomo soočili s hitrim zmanjševanjem delov-
no spodobnega prebivalstva, ki predstavlja po-
tencial za zaposlenost in s tem glavno skupino 
zavarovancev pokojninskega in zdravstvenega 
zavarovanja. Na strani izdatkov pa se bodo za-
radi povečevanja števila starejšega prebivalstva 
povečevale potrebe. 

Demografske projekcije EUROPO2013 kaže-
jo, da naj bi leta 2060 v Sloveniji živelo 2,041 
mio prebivalcev, kar je podobno kot leta 2013, 
vendar se bo starostna struktura močno spre-
menila: delovno sposobnih prebivalcev v staro-
sti 20–64 let naj bi bilo leta 2060 že 280 tisoč 
manj, starejših od 65 let pa 250 tisoč več. S tem 
se bo razmerje med delovno sposobnim in sta-
rejšim prebivalstvom močno poslabšalo6. 

Vir: EC (2015).
Opomba: Osnovni scenarij upošteva predvsem rast izdatkov 
zaradi staranja prebivalstva in minimalno druge ne-demograf-
ske dejavnike, ki pa so pri zdravstvu in dolgotrajni oskrbi lahko 
prevladujoči. Javni izdatki za zdravstvo upoštevajo metodologijo 
sistema zdravstvenih računov (SHA), vendar brez izdatkov za 
dolgotrajno zdravstveno oskrbo (HC.3). K javnim izdatkom za 
dolgotrajno oskrbo spadajo po metodologiji SHA poleg izdatkov 
za zdravstveni del dolgotrajne oskrbe (HC.3) tudi izdatki za 
socialne storitve dolgotrajne oskrbe (HC.R.6.1) (skupaj 0,98 % 
BDP leta 2012), dodatno pa so v projekcijah AWG prišteti še 
nekateri denarni prejemki po metodologiji ESSPROS (invalidni-
ne) v višini 0,4 % BDP.

zalnikov S1 in S2, ki predstavljata osnovna ka-
zalnika za spremljanje fiskalne vzdržnosti in se 
uporabljata v okviru proračunskega nadzora 
držav EU. Po zadnjih izračunih (februar 2016) 
je Slovenija edina država v EU z visokim tvega-
njem za vzdržnost javnih financ na dolgi rok, 
prav tako je v skupini držav z visokim tvega-
njem na srednji rok.5 (Slika 1)



mag. Eva Helena Zver Izzivi, povezani z dolgoročnimi projekcijami javnih izdatkov za zdravstvo

23. strokovno srečanje ekonomistov in poslovodnih delavcev v zdravstvu, Bohinjska Bistrica 26. in 27. maj 2016 13

Število delovno sposobnih prebivalcev se je v 
Sloveniji začelo zmanjševati leta 2012, ki je bilo 
s tega vidika prelomno, postopoma pa se bo 
zniževalo do leta 2060 z največjo intenzivno-
stjo že v naslednjih desetih letih, ko naj bi bilo 
vsako leto 10. 000 delovno sposobnih manj. Ob 
tem je treba opozoriti, da osnovni scenarij pro-
jekcij EUROPOP2013 temelji na predpostavki 
o neto selitvenem prirastu, ki naj bi vsako le- 
to znašal 2.700 delovno sposobnih v starosti 
20–64 let, kar pa se zadnja leta ni uresničevalo. 
Neto migracije so namreč v Sloveniji že nekaj 
let ničelne in ob nadaljevanju tega trenda bi šte-
vilo delovno sposobnih prebivalcev v Sloveniji 
do leta 2060 upadlo kar za 500. 000 oseb, kar bi 
glede na zgoraj navedeno osnovno projekcijo še 
dodatno poslabšalo razmerje med delovno spo-
sobnim in odvisnim prebivalstvom7. V reformi 
financiranja pokojnin, zdravstva in dolgotrajne 
oskrbe bo zato nujno upoštevati, da aktivni del 
populacije, ki v sedanji ureditvi pokriva sko-
raj celotne prispevke za socialno varnost, dol-
goročno ne bo zmogel finančnega bremena. K 
javnim virom za zdravstvo in dolgotrajno oskr-
bo bo morala v prihodnosti več prispevati tudi 
neaktivna populacija oziroma bo treba iskati 
rešitve v drugih (zlasti davčnih) virih. 

Hkrati z upadanjem delovno sposobnega pre-
bivalstva bo hitro naraščalo število starejših od 
65 let in s tem pritisk na izdatke sistemov so-
cialne zaščite. Povprečna starost umrlih se je v 
zadnjih 60 letih v Sloveniji povečala za skoraj 
20 let in znaša za ženske 81,9 let, za moške pa 
72,7 let. Pričakovano trajanje življenja se po-
daljšuje zaradi napredka medicine, večje dosto-
pnosti zdravstvenih storitev in izboljšanih po-
gojev življenja. Projekcije kažejo, da se bo delež 
starejših od 65 let v Sloveniji po osnovnem sce-

Učinek staranja na javnofinančne izdatke je v 
Sloveniji še posebej velik na področju pokojnin, 
ki predstavljajo tudi največji delež izdatkov, po-
vezanih s staranjem. To je posledica zgodnjega 
odhajanja v upokojitev, kar je predvsem, posle-
dica pokojninske zakonodaje v preteklosti in 
tega, da so se največje generacije že upokojile in 
bodo zaradi podaljševanja življenjske dobe tudi 
dlje časa preživele v upokojitvi. Zaradi tega in 
pa zmanjševanja delovno sposobnega prebival-
stva je zadnja pokojninska reforma iz leta 2012 
uspela le odložiti povečevanje deleža izdatkov 
za pokojnine v BDP, saj se bo ta začel povečeva-
ti že 10 let po njenem sprejetju.8 

2. DOLGOROČNE PROJEKCIJE 
JAVNIH IZDATKOV ZA ZDRAVSTVO 
IN DOLGOTRAJNO OSKRBO

Izdatki za zdravje po 60. letu starosti začnejo 
strmo naraščati, zato se s povečevanjem dele-
ža starejše populacije pritisk na rast agregatnih 
izdatkov povečuje. Še bolj kot demografski de-
javniki pa na rast izdatkov za zdravstvo vpli-
vajo različni t. i. ne-demografski dejavniki.9  

7 UMAR, Demografske spremembe in njihove ekonomske in 
socialne posledice (2016). Poročilo o razvoju 2015 (2015), str. 63–64. 
8 UMAR, Demografske spremembe in njihove ekonomske in 
socialne posledice (2016). 
9 EC, The 2015 Ageing Report (2015), str.113–162. 

Slika 2:
Sprememba javnih izdatkov, povezanih z demografskimi gibanji, v obdobju 2013–2060, osnovni scenarij, države 
EU-28, v odstotnih točkah BDP

Vir: EC (2015).

nariju povečal z 18 % v letu 2015 na 25 % v letu 
2030 in na skoraj tretjino vseh prebivalcev do 
leta 2060. Ob tem bo močno porasel tudi de-
lež starejših od 80 let, katerih delež se bo s se-
danjih 4,6 % populacije povečal kar na 12,4 %, 
kar bo pomenilo veliko obremenitev zlasti za 
sistem dolgotrajne oskrbe. (Slika 2)
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Poleg čedalje večjih pričakovanj prebivalstva 
glede zdravstvene oskrbe je to predvsem teh-
nološki napredek, ki širi možnosti zdravljenja 
in povečuje kakovost storitev. V dolgotrajni 
oskrbi (DO) potrebe naraščajo še hitreje kot v 
zdravstvu, močno pa se bodo v Sloveniji pove-
čale zlasti po letu 2025, ko začnejo mejo 80 let 
prestopati najbolj številčne generacije. Starejši 
imajo pogosto več kroničnih bolezni, ki zahte-
vajo ne le dolgoročno zdravstveno oskrbo, am- 
pak tudi pomoč pri opravljanju podpornih ak-
tivnosti. Pomemben dejavnik rasti izdatkov za 
DO je tudi prehajanje iz neformalne v formal-
no oskrbo, ki je posledica splošnih družbenih 
sprememb (manjše družine, več samskih, več 
zaposlenih žensk) in hitra rast cen storitev DO, 
ki se bo v prihodnosti zaradi pomanjkanja raz-
položljive delovne sile še okrepila. 

Izdatki za zdravstvo se že nekaj desetletij po-
večujejo hitreje od gospodarske rasti. Pretekla 
gibanja kažejo, da je bila njihova realna rast v 
obdobju 1990–2012 v vseh državah OECD hi-
trejša od realne rasti BDP na prebivalca (v pov-

Slika 3:
Povprečna letna realna rast javnih izdatkov 
za zdravstvo in rast BDP na prebivalca, 1990–2012

Vir: EC (2015).

Slika 4:
Spremembe v strukturi tekočih izdatkov za zdravstvo 
v obdobju 2003–2013 

OECD Stat, preračuni UMAR. 

10 Izdatki za zdravstveni del dolgotrajne oskrbe (večinoma so to 
izdatki ZZZS za oskrbo v domovih za starejše in del izdatkov 
patronaže) so najhitreje rastoča komponenta v okviru izdatkov 
za zdravstvo. V Sloveniji se je njihov delež v strukturi vseh izdat-
kov za zdravstvo povečal z 8,6 % leta 2003 na 10 % v letu 2013. 
V povprečju držav OECD je bila rast izdatkov za zdravstveni del 
dolgotrajne oskrbe še hitrejša, njihov delež je v letu 2013 znašal 
12 %. Za zmanjšanje pritiska kroničnih bolnikov na rast zdravst-
venih izdatkov bo nujno iskati rešitve v kakovostni in integrirani 
dolgotrajni oskrbi ter krepitvi tudi cenejših socialnih storitev 
dolgotrajne oskrbe. 
11 Medeiros in Schwierz (2013). 
12 Maisonneuve in Oliveira (2013).

Dolgoročne projekcije napovedujejo, da bosta 
sistema zdravstva in dolgotrajne oskrbe tudi v 
prihodnosti zahtevala čedalje večji delež BDP. 
Projekcije Evropske komisije kažejo za Sloveni-
jo večje povečanje javnih izdatkov za zdravstvo 
in dolgotrajno oskrbo kot v povprečju EU. Jav-
ni izdatki za zdravstvo naj bi se do leta 2020 
povečali za 0,2–0,4 o.t. BDP ter do leta 2060 za 
1,2–2,5 o.t. BDP. Še višja bo rast javnih izdat-
kov za dolgotrajno oskrbo, ki naj bi se do leta 
2020 povečali za najmanj 0,3 o.t. BDP, do leta 
2060 pa podvojili. Še večje povečanje izdatkov 
napovedujejo nekatere druge študije Evropske 
komisije11 in OECD12, ki so pokazale, da bi se 
javni izdatki za zdravstvo v deležu BDP kljub 
sprejemu različnih ukrepov za obvladovanje 
rasti in kljub večji učinkovitosti sistemov do 

Slika 5:
Dolgoročne projekcije javnih izdatkov za zdravstvo 
in dolgotrajno oskrbo v obdobju 2013–2060, 
primerjava osnovnih in tveganih scenarijev 
Evropske komisije in OECD 

Vir: EC (2015), OECD (2013), EC (2013). 

prečju OECD za 2,4 o.t. BDP; v Sloveniji za 1,2 
o.t. BDP). Še hitrejša od rasti izdatkov za zdra-
vstvo je bila v zadnjem desetletju rast izdatkov 
za dolgotrajno oskrbo, ki so tudi najhitreje ra-
stoči v okviru izdatkov za zdravstvo10. (Slika 
3,4)
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Na problem dolgoročne vzdržnosti financi-
ranja sistema zdravstvenega varstva in dolgo-
trajne oskrbe kaže tudi ocena Inštituta za eko-
nomska raziskovanja (IER)13. V tej študiji so za 
Slovenijo poleg rasti celotnih izdatkov za zdra-
vstvo (vključno z zasebnimi) ocenili tudi rast 
prihodkov.14 Projekcija kaže hitro rast razkora-
ka med prihodki in izdatki, ki bi že v letu 2020 
dosegel 0,32 % BDP (večinoma javnih virov). 
Na možen bistveno višji primanjkljaj kaže pro-
jekcija, ki vpliv ne-demografskih dejavnikov 
upošteva še v večji meri (tvegani scenarij). 

Slika 6:
Ocena primanjkljaja prihodkov za zdravstvo ob 
upoštevanju osnovnega in tveganega scenarija, 
2013–2060 

Vir: IER, 2015.
Opomba: vključno z izdatki za zdravstveni del dolgotrajne 
oskrbe in vključno z izdatki za bolniška nadomestila in brez 
izdatkov za investicije. 

3. MOŽNOSTI ZA DOSEGANJE 
DOLGOROČNE FISKALNE VZDRŽNOSTI 
ZDRAVSTVENEGA SISTEMA 

Doseganje dolgoročne fiskalne vzdržnosti v 
zdravstveni politiki ni samo po sebi cilj, temveč 
pomeni predvsem upoštevanje omejitev glede 
javnega financiranja. To pomeni, da je pred-
vsem pomembno, na kakšen način bo doseže-
na fiskalna vzdržnost v okviru osnovnih ciljev 
zdravstvenega sistema, to je zagotavljanja zdra-
vstvene varnosti in doseganja boljšega zdravja 
prebivalstva15. 

Zdravstveno stanje populacije je z vidika dol-
goročne vzdržnosti ključno tako za poveča-

nje prihodkov kot bolj umirjeno rast izdatkov. 
Različne študije dokazujejo visoko povezanost 
med zdravstvenim stanjem populacije in obse-
gom delovno aktivne populacije (manj predča-
snih in invalidskih upokojitev)16 ter pozitivnim 
vplivom zdravja na gospodarsko razvitost17 in s 
tem prihodkov. Hkrati podaljšanje let zdravega 
življenja neposredno prispeva k bolj umirjeni 
rasti izdatkov za zdravstvo in dolgotrajno oskr-
bo. Slovenija po nekaterih osnovnih kazalnikih 
zdravstvenega stanja sicer kaže ugodno sliko, 
npr. po umrljivosti dojenčkov in po kazalniku 
pričakovanega trajanja življenja, vendar pa lah-
ko prebivalec Slovenije pričakuje le nekaj več 
kot 58 let zdravega življenja18, kar je bistveno 
manj od povprečja EU. Zato je tudi delež živ- 
ljenja, ki ga preživimo zdravi, zelo nizek. Visok 
zaostanek je v veliki meri povezan z nezdravim 
življenjskim slogom prebivalstva (zaostanki po 
vseh kazalnikih tveganega vedenja – kajenje, 
alkohol, debelost), z visokimi neenakostmi v 
zdravju (glede na spol in izobrazbo) in preve- 
likim bremenom kroničnih bolezni. Izziv 
je sprejem ukrepov preventive in varovanja 
zdravja19. Hkrati je nujno usklajeno medsektor-

13 Majcen, Ocena dolgoročnih projekcij izdatkov in prejemkov 
zdravstva in dolgotrajne oskrbe (2015
14 Rast javnih in zasebnih izdatkov je upoštevana v skladu z 
osnovnim scenarijem Poročila za staranje 2015, rast prihodkov 
pa v skladu z rastjo potencialnega BDP. Izdatki za zdravstvo se 
po osnovnem scenariju AWG povečujejo predvsem zaradi demo-
grafskih sprememb in le v manjši meri zaradi ne-demografskih 
dejavnikov, hkrati se predpostavlja delno izboljšanje zdravja 
starejših (ob podaljšanju pričakovanega trajanja življenja naj bi 
polovico dodanih let življenja preživeli zdravi).
15 OECD, Fiscal Sustainability of Health Systems (2015).
16 EC in EPC, Joint report on health Systems. European 
Economy (2010).
17Figueras et al. (2008); Suhrcke in Urban (2010). Iste študije 
opozarjajo, da povezanost med zdravjem in gospodarsko 
aktivnostjo ni enosmerna in linearna, saj tudi višja gospodar-
ska razvitost vpliva na boljše zdravje posameznikov in celotne 
populacije. 
18  Kazalnik zdravih let življenja meri število let, za katera lahko 
oseba določene starosti pričakuje, da jih bo preživela brez ovira-
nosti pri opravljanju vsakodnevnih aktivnosti. Gre za kompo-
zitni kazalnik, ki združuje administrativne podatke o umrljivosti 
in anketne podatke o obolevnosti/oviranosti. 
19  Različne študije (Sassi, F. in drugi, 2013; Cecchini, M. in 
drugi, 2015, OECD, 2015) ugotavljajo pozitivne učinke proti-
alkoholne politike ter ukrepov za omejevanje porabe tobačnih 
izdelkov in nezdrave hrane na podaljšanje zdravih let življenja, 
pričakovanega trajanja življenja in izdatkov za zdravstvo (glej 
tudi v Ocena učinkov nekaterih strukturnih ukrepov, UMAR, 
2016). 

leta 2060 lahko povečali za več kot 50 % (v Slo-
veniji na okoli 8–9 % BDP), v primeru neukre-
panja in nadaljevanja preteklih trendov pa bi se 
lahko celo podvojili (na okoli 12–13 % BDP). 
Hkrati bi se delež javnih izdatkov za dolgotraj-
no oskrbo lahko povečal kar za trikrat (na oko-
li 2,5–3,0 % BDP). (Slika 5)
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Slika 7:
Razmerje med pričakovanim trajanjem življenja in zdravimi leti življenja, Slovenija in države EU, 2013

Vir: Eurostat Portal page.

20 Ocena UMAR je pokazala, da bi z ukrepi za zmanjšanje ab-
sentizma na povprečje OECD (iz 11,3 na 9 delovnih dni) lahko 
v petih letih dosegli za 0,7 % višjo raven BDP. UMAR, Ocene 
učinkov nekaterih strukturnih ukrepov v Sloveniji (2016). 
21 OECD, Fiscal Sustainability of Health Systems (2015).
22 Ministrsto za zdravje, WHO, European Obserevatory on 
Health Systems and Policies, Health System Expenditure Review 
(2015). 

Bolj neposredno so za zagotovitev dolgoročne 
fiskalne vzdržnosti zdravstvenega sistema na-
čeloma tri možnosti21: 
1. povečanje javnih virov za zdravstvo, 
2. izboljšanje učinkovitosti v porabi javnih 

izdatkov za zdravstvo, 
3. ponovna določitev meje med javnim in za-

sebnim financiranjem zdravstva in dolgo-
trajne oskrbe (redefinicija košarice pravic). 

Navedena študija OECD ugotavlja, da pove-
čanje javnih virov za zdravstvo ni nujno v na-
sprotju s ciljem doseganja dolgoročne fiskalne 
vzdržnosti zdravstvenega sistema. V nekaterih 
državah EU (Združeno kraljestvo, skandina-
vske države, Nizozemska) je zdravstvo že dol-
go ena glavnih razvojnih prioritet in se razume 
tudi kot pomemben dejavnik, ki prispeva k 
večji zaposlenosti in gospodarski rasti. Veliko 
držav je v zadnjem desetletju povečalo delež 
celotnih javnofinančnih izdatkov, namenjen 
zdravstvu, v povprečju OECD je v letu 2012 ta 
znašal 15 % (SI: 14 %), v obdobju 2000–2012 
pa se je povečal za 1,4 o.t.. OECD še navaja, da 
naj bi povečanje izdatkov za zdravstvo, izobra-
ževanje in transport v obdobju 1970–2008 naj-
več prispevalo k dolgoročni rasti BDP. Z vidika 
spodbujanja gospodarske rasti bi torej lahko 
dajali prednost vlaganju v zdravstvo pred dru-
gimi izdatki države. Javno financiranje zdrav- 

stva in dolgotrajne oskrbe pa pomeni ne le re-
distribucijo od zdravih k bolnim, temveč tudi 
od bogatejših k revnejšim. V tem kontekstu je 
vprašanje fiskalne vzdržnosti zdravstva tudi 
vprašanje družbenih in političnih prioritet. 

Kot smo že poudarili, pa je v Sloveniji na pri-
hodkovni strani problem dolgoročne vzdr-
žnosti sistema zdravstva in dolgotrajne oskrbe 
povezan tudi s hitrim zniževanjem delovno 
sposobnega prebivalstva in sedanjim načinom 
financiranja, ki temelji predvsem na prispevkih 
zaposlenih. V Sloveniji prispevki zaposlenih 
predstavljajo glavno prispevno osnovo za fina- 
nciranje zdravstvenega sistema, za druge obli-
ke dela in za neaktivno populacijo so prispev-
ki za zdravstveno zavarovanje bistveno nižji.22 
Zaradi upadanja števila in deleža delovno spo-
sobnega prebivalstva se bo rast prispevkov, ki 
so vezani na dohodke iz dela, postopoma zni-
ževala. Večina držav z Bismarckovim modelom 
socialnega zdravstvenega zavarovanja je zato 
v zadnjem desetletju sprejela ukrepe za širitev 
prispevnih osnov na druge dohodke (najemni-
ne, dividende), povišanje prispevnih stopenj 
neaktivne populacije in povečanje splošnih in 
namenskih davčnih virov za zdravstvo (davek 

sko delovanje za krepitev zdravja socialno šib-
kejših skupin populacije in zmanjševanje nee-
nakosti v zdravju. Slednje bi prispevalo tudi k 
zmanjšanju absentizma20, ki je še vedno bistve-
no nad povprečjem držav OECD. (Slika 7)
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na sladke pijače, del trošarin od alkohola in to-
baka) in povečala delež proračunskih virov v 
zdravstveni sistem. 

Druga možnost, to je izboljšanje učinkovitosti 
zdravstvenega sistema, je zagotovo najboljša. 
Glavni problem pa je, da je večina ukrepov za 
izboljšanje učinkovitosti sistema strukturne 
narave in zahteva določen čas za uveljavitev. 
Ukrepi morajo biti usmerjeni v zmanjševanje 
nepotrebnih in stroškovno neučinkovitih sto-
ritev, postopkov zdravljenja in koriščenja zdra-
vil. Za Slovenijo je v zadnjih letih več študij23 

ugotavljalo, da je zdravstveni sistem srednje 
učinkovit, z večjo učinkovitostjo sistema pa bi 
lahko na dolgi rok pomembno umirili rast iz-
datkov. Analiza zdravstvenega sistema24 je po-
kazala, da so možnosti za izboljšanje učinko-
vitosti sistema v Sloveniji zlasti na naslednjih 
področjih: (i) vzpostavitev sistema vrednotenja 
zdravstvenih tehnologij (HTA), ki bi zausta-
vil vlaganja v stroškovno neuspešne postopke 
zdravljenja; (ii) prenova modelov plačevanja 
izvajalcev, (iii) stimulativno nagrajevanje zapo-
slenih, (iv) razvoj primarne ravni in integrirane 
oskrbe, (v) vlaganje v e-zdravje in (vi) razvoj 
sistema dolgotrajne oskrbe.

Zgoraj navedena tretja možnost za zagotovi-
tev dolgoročno vzdržnega zdravstvenega sis-
tema je v stalnem prilagajanju košarice pravic 
iz javnih virov. Pri tem pa je glavni problem, 
da je vsaka sprememba košarice nepriljubljen 
ukrep, ki se ga zdravstvena politika večinoma 
izogiba. Kljub temu nas dolgoročne projekcije 
nedvoumno opozarjajo, da bo v prihodnosti 
nujno bolj prožno prilagajati košarico pravic 
spremenjenim potrebam (več kroničnih bole-
zni, paliativa, dolgotrajna zdravstvena oskrba), 
dolgoročno namreč ne bo mogoče zagotoviti 
sedanjega širokega obsega pravic in kakovo-
stnih storitev za vso populacijo le z javnimi 
viri sredstev. Podobno kot bo v pokojninskem 
sistemu za zagotovitev primernih pokojnin v 
prihodnosti nujno varčevati tudi v drugem ste-
bru, bo v zdravstvenem sistemu za zagotovitev 
ustrezne dostopnosti in kakovosti treba pove-
čevati zasebne vire. Ob tem bi morali zagotovi-
ti, da se bodo zasebni viri v sistemu zbirali na 
način, ki bo v čim večji meri ohranjal finančno 
dostopnost zdravstvenega sistema. Z vidika do-
stopnosti so najbolj problematični neposredni 

izdatki iz žepa, ki lahko predstavljajo za revnej-
ša gospodinjstva veliko finančno breme, ker so 
nepredvidljivi, neomejeno visoki ter daleč naj-
bolj obremenijo starejše prebivalstvo. 

LITERATURA: 

1. Cecchini, M., Devaux M. in Sassi F.. Assessing 
the impacts of alcohol policies: A microsimulati-
on approach. OECD Health Working Papers, No. 
80, OECD Publishing, Paris, 2015. Pridobljeno 
na: http://dx.doi.org/10.1787/5js1qwkvx36d-en

2. EC - European Commission. MACELI Fi-
nal Report. Comparative efficiency of health 
systems, corrected for selected lifesyle factors. 
Written by Rijksinstituut voor Volksgezondheid 
en Milieu, Erasmus Universistat Rotterdam. 
Erasumus Medical Center Rotterdam. 2014.

3. EC – European Commission. The Ageing 
Report: Economic and budgetary projections for 
the EU Member States (2013–2060). European 
economy 3|2015. 2015 Pridobljeno na: http://eu-
ropa.eu/epc/pdf/ageing_report_2015_en.pdf

4. EC – European Commission. Fiscal sustaina-
bility report 2015. Institutional paper 018. 2015 
Pridobljeno na: http://ec.europa.eu/economy_fi-
nance/publications/eeip/pdf/ip018_en.pdf

5. EC in EPC – European Commission and Eco-
nomc Policy Committee. Joint report on health 
Systems. European Economy. Occasional Paper 
74. 2010. Pridobljeno na: http://europa.eu/epc/
pdf/joint_healthcare_report_en.pdf

6. Eurostat Portal page – Population and soci-
al condition – Health. (2016). Pridobljeno na: 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu.

7. Figueras, J., Mckee, M., Lessof, S., Duran, 
A. in Menabde, N. Health systems, health and 
wealth: Assessing the case of investing in health 
systems. Background document for WHO Euro-
pean Ministerial Conference on Health Systems: 

23 Medeiros in Schwierz (2015); Joumard et al. (2010); Hribernik 
in Kierzenkowski (2013); IMF (2015); EC MACELI report 
(Evropska komisija, 2015). MACELI report ugotavlja, da za EU 
države upoštevanje razlik v življenjskem slogu ne vpliva pomem-
bno na rezultate primerjalne analize učinkovitosti zdravstvenih 
sistemov.
24 Ministrsto za zdravje, WHO, European Obserevatory on 
Health Systems and Policies, 2015.



mag. Eva Helena Zver Izzivi, povezani z dolgoročnimi projekcijami javnih izdatkov za zdravstvo

23. strokovno srečanje ekonomistov in poslovodnih delavcev v zdravstvu, Bohinjska Bistrica 26. in 27. maj 201618

'Health Systems, Health and Wealth'. Tallinn, 
Estonia, 25–27 June. Copenhagen: WHO Regio-
nal Office for Europe. 2008

8. Hribernik, M. and Kierzenkowski, R. Asses-
sing the efficiency of welfare spening in Slo-
venia with data envelopment analysis. ECO/
WKP(2013).50. 2013

9. IMF – International Monetary Fund. Country 
Report No. 15/42. Republic of Slovenia. Selected 
Issues. Washington: International Monetary 
Fund. 2015. Pridobljeno na: http://www.imf.org/
external/pubs/ft/scr/2015/cr1542.pdf

10. Joumard, I., André, C., Nicq, C. Health care 
systems: efficiency and policy settings. OECD 
Publishing: 2010. Pridobljeno na: http://www.
oecd.org/eco/healthcaresystemsefficiencyandpoli-
cysettings.htm

11. Majcen, B. Ocena dolgoročnih projekcij 
izdatkov in prejemkov zdravstva in dolgotrajne 
oskrbe. Inštitut za ekonomske raziskave. Posvet 
o financiranju in optimizaciji plačilnih modelov 
v zdravstvu. 2015. Pridobljeno na: http://www.
mz.gov.si/fileadmin/mz.gov.si/pageuploads/
Analiza/ppt/_Majcen_slo_Projekcije-zdravstvo-
-DO.021115__Zdruzljivostni_nacin__.pdf

12. Maisonneuve C., Oliveira Martins J. A pro-
jection method for public health and long-term 
care expenditures. OECD Economic Department 
Working Papers No. 1048. OECD. 2013.

13. Medeiros, J. in Schwierz, C. Efficiency esti-
mates of health care systems. European Econo-
my. Economic Paper 549. European Commissi-
on: 2015. Pridobljeno na: http://ec.europa.eu/
economy_finance/publications/economic_pa-
per/2015/pdf/ecp549_en.pdf

14. MF – Ministrstvo za finance. Poročilo o 
staranju – povzetek. Ljubljana: 2015. Pridoblje-
no na: http://www.mf.gov.si/fileadmin/mf.gov.si/
pageuploads/tekgib/Porocilo_o_staranju_2015_
povzetek.pdf

15. Ministrsto za zdravje, WHO, European 
Obserevatory on Health Systems and Policies. 
Analiza zdravstvenega sistema v Sloveniji. 2016. 
Pridobljeno na: http://www.mz.gov.si/si/pogo-
ste_vsebine_za_javnost/analiza_zdravstvene-
ga_sistema/

16. OECD. Health at a glance 2015. 2015. Pri-
dobljeno na: http://www.oecd.org/els/health- 
systems/Health-at-a-Glance-2015.pdf

17. Sassi, F., A. Belloni and C. Capobianco. The 
Role of Fiscal Policies in Health Promotion. 
OECD Health Working Papers, No. 66, OECD 
Publishing. 2013. Pridobljeno na: http://dx.doi.
org/10.1787/5k3twr94kvzx-en

18. SURS – Statistični urad Republike Slovenije. 
Podatkovni portal SI-STAT. 2016.

19. SURS. Izdatki in viri financiranja zdravstve-
nega varstva . 2015 Pridobljeno na: http://www.
stat.si/StatWeb/prikazi-novico?id=5306&idp=1
0&headerbar=8

20. UMAR – Urad za makroekonomske analize 
in razvoj. Ocena učinkov strukturnih ukrepov 
v Sloveniji. 2016a. Pridobljeno na: http://www.
umar.gov.si/fileadmin/user_upload/sporocila_
za_javnost/2016/marec/Ocene_ucinkov_nekate-
rih_strukturnih_ukrepov2.pdf

21. UMAR – Urad za makroekonomske analize 
in razvoj. Poročilo o razvoju 2015. 2015. Prido-
bljeno na: http://www.umar.gov.si/fileadmin/
user_upload/publikacije/pr/2015/PoR_2015.pdf

22. UMAR – Urad za makroekonomske analize 
in razvoj. Demografske spremembe in njihove 
ekonomske in socialne posledice. Ljubljana: 
UMAR. 2016



23. strokovno srečanje ekonomistov in poslovodnih delavcev v zdravstvu, Bohinjska Bistrica 26. in 27. maj 2016 19

BELEŽKE



23. strokovno srečanje ekonomistov in poslovodnih delavcev v zdravstvu, Bohinjska Bistrica 26. in 27. maj 201620



prim. dr. Ivan Eržen Ključni sodobni pristopi, ki jih danes upoštevamo pri razvoju zdravstvene dejavnosti

23. strokovno srečanje ekonomistov in poslovodnih delavcev v zdravstvu, Bohinjska Bistrica 26. in 27. maj 2016 21

prim. dr. Ivan Eržen
Nacionalni inštitut za javno zdravje

Ključni sodobni pristopi, 
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zdravstvene dejavnosti

Povzetek:
V okviru prispevka je prikazan proces odloča-
nja na področju upravljanja in razvoja sistema 
zdravstvenega varstva s posebnim poudarkom 
na področju zdravstvene dejavnosti. Način, ki še 
vedno prevladuje, ne omogoča izkoriščanja so-
dobnih virov informacij, ki dajejo dober vpogled 
v potrebe pacientov. Glede na predvidevanja, ki 
upoštevajo spreminjanje potreb pacientov v pri-
hodnje, bo izredno pomembno, da bodo obliko-
vane in usklajene prioritete delovanja in razvoja 
zdravstvene dejavnosti, saj bo v nasprotnem pri-
meru prišlo do bistvenega poslabšanja uspešno-
sti sistema zdravstvenega varstva pri doseganju 
boljšega zdravja prebivalstva. 

Abstract:
The context of this paper is to show the process 
of decision making in the management and de-
velopment of the health care system, with special 
emphasis on health care. The currently prevai-
ling way does not enable exploitation of modern 
information sources that already provide a fairly 
good insight into the needs of patients. According 
to the projections reflecting the changing ne-
eds of patients in the future, it will be extreme-
ly important to design and coordinate priorities 
in such a way to support functioning and deve-
lopment of health care, as it will otherwise result 
in significant deterioration in the performance of 
the health care system in terms of achieving bet-
ter health.



prim. dr. Ivan Eržen Ključni sodobni pristopi, ki jih danes upoštevamo pri razvoju zdravstvene dejavnosti

23. strokovno srečanje ekonomistov in poslovodnih delavcev v zdravstvu, Bohinjska Bistrica 26. in 27. maj 201622

SODOBNE POTREBE NA PODROČJU 
ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI 

Zdravje ljudi določajo številne determinante: 
genetska nagnjenja, življenjski slog, družbene in 
ekonomske razmere in, ne nazadnje, tudi sis-
tem zdravstvenega varstva (1,2). V Sloveniji te- 
melji sistemi zdravstvenega varstva na načelu 
enakopravnosti in solidarnosti, ki narekuje, da 
morata biti zdravstveno varstvo in oskrba na 
voljo vsem ljudem v skladu z njihovimi potre-
bami in neodvisno od njihovih dohodkov. 

Sistem zdravstvenega varstva se v Sloveniji, ta- 
ko kot tudi v drugih razvitih okoljih, sooča z 
izzivi, ki so povezani s staranjem populacije, 
hitrim tehnološkim razvojem, ki podpira zdra-
vstveno dejavnost pri diagnostičnih preiskavah 
in na področju zdravljenja, ter z vedno večjo 
osveščenostjo in pričakovanji pacientov. Vse 
bolj vstopajo v zdravstvo logika ekonomije, tr- 
ga in tržnih zakonitosti, medtem ko se zaupa-
nje ter na etičnih načelih zasnovan odnos med 
bolnikom in zdravnikom spreminja v odnos 
med ponudnikom in potrošnikom zdravstvene 
storitve. Ob tem se postavlja temeljno vpraša-
nje prihodnosti sistemov zdravstvenega varstva 
– kako se razvojnemu trendu v svetu optimal-
no prilagoditi in ga uskladiti z gospodarskimi 
možnostmi, da bodo zadovoljeni interesi bol-
nikov in tistih, ki v sistemu zdravstvenega var-
stva delajo?

V ospredje prihajajo omejitve, ki niso zgolj pro-
fesionalne omejitve zdravstvenih delavcev, pač 
pa so tudi pravne, organizacijske, kadrovske, 
administrativne, informacijske, prostorske in 
psihofizične ter seveda finančne. Zdravstveni 
sistem katerekoli države se glede na razvitost 
družbe na sebi primeren način sooča s pomanj-
kanjem finančnih sredstev. Pomanjkanje finan- 
čnih sredstev v zdravstvu je možno ublažiti bo-
disi z več denarja bodisi z boljšim izkoristkom 
obstoječih sredstev ali s kombinacijo obojega. 
Zdi se, da največkrat vidimo edino rešitev v po-
večanju finančnih sredstev. Žal to v teh razme-
rah ni možno, vendar zaenkrat še ni nobenih 
pravih prizadevanj v smislu strokovne in orga-
nizacijske prilagoditve delovanja zdravstvene 
dejavnosti, ki bi v končni fazi lahko prispevala 
k bolj smotrni porabi finančnih sredstev, pred-
vsem pa bi to pomenilo tudi bolj uspešno, kako-

vostno in neredko tudi bolj varno zdravstveno 
obravnavo.

Vzrokov za tak odnos in ravnanje je več, naj-
pomembnejši pa je prav gotovo sistem uprav- 
ljanja, ki je bil v preteklosti pogosto usmerjen 
zgolj v management na mikro ravni, medtem 
ko je upravljanje samega sistema zdravstvenega 
varstva in zdravstvene dejavnosti znotraj tega 
ostalo zanemarjeno.

Ustrezna opredelitev prioritet ter temu prilago- 
jen razvoj zdravstvene dejavnosti terjata bist- 
vene spremembe pri dojemanju vloge, ki jo 
imajo posamezni partnerji pri razvoju in ude-
janjanju sistema zdravstvenega varstva. Žal 
smo še vedno priča dejstvu, da je odločanje v 
okviru zdravstvenega sistema v pretežni meri 
intuitivni in temelji na preteklih izkušnjah od-
ločevalcev – gre za neinformatiziran postopek 
odločanja (Slika 1). Na odločitve vplivajo poleg 
tega še osebni pogled odločevalcev na nadalj-
nji razvoj ter odnos, ki ga ima posamezni odlo-
čevalec na določenem področju (3). Pri takem 
načinu upravljanja imajo drugi dejavniki veliko 
bolj pomembno vlogo kot pa informacije. Tak 
način odločanja seveda dopušča, da je vpliv 
formalnih in neformalnih mrež in deležnikov 
prevladujoč, in s tem je ogrožena tudi sklad- 
nost razvoja sistema zdravstvenega varstva in 
zdravstvene dejavnosti, saj ni nujno, da bodo 
odločitve v prid zadovoljevanju potreb pacien-
tov ter vzpostavljanju enakopravne dostopnosti 
zdravja in zdravstvene dejavnosti (4,5).

Slika 1:
Neinformatiziran proces odločanja ter dejavniki, 
ki vplivajo na odločitve v zvezi z zdravstvenim 
varstvom
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SPREMEMBE PRI NAČRTOVANJU 
ZDRAVSTVENE DEJAVNOST

Razvoj zdravstvene dejavnosti mora temeljiti 
na poznavanju potreb in možnosti, ki jih ima-
jo prebivalci v zvezi z zdravstveno dejavnostjo. 
To pa ni dovolj. Poleg tega je treba upoštevati 
še druge dejavnike, ki pomembno vplivajo na 
izvajanje zdravstvene dejavnosti. V prvi vrsti so 
to število, starostna in socialna struktura prebi-
valcev ter geografske značilnost, kar vse vpliva 
na dostopnost zdravstvene dejavnosti. Razpo-
reditev zmogljivosti mora biti skladna z gos- 
podarskimi in finančnimi možnostmi. Le ob 
upoštevanju teh kriterijev je možno vzpostavi-
ti mrežo zdravstvene dejavnosti, ki bo nudila 
enakopravno dostopnost vsem pacientom.

Eden glavnih izzivov za bodoče je, kako zago-
toviti, da bo – ob upoštevanju potreb ter zago-
tavljanju enakopravne dostopnosti zdravstvene 
dejavnosti – ključni kriterij za njeno izvajanje 
zagotavljanje kakovosti in varnosti izvajanja 
zdravstvenih storitev. Da bi to dosegli, je tre-
ba posebno pozornost nameniti strokovnim in 
organizacijskim vidikom, ki so izjemnega po- 
mena za uspešno delo. Namen je doseči ena-
ko obravnavo vseh pacientov, ki imajo enake 
zdravstvene potrebe, ne glede na to, kje išče-
jo pomoč. Drugi cilj je, da poteka zdravstvena 
obravnava optimalno hitro brez nepotrebnega 
zaostanka, četudi so v to obravnavo vključeni 
različni nivoji izvajanja zdravstvene dejavnosti 
(primarni, sekundarni, terciarni nivo).

Dobro upravljanje je torej predpogoj za pove- 
čanje učinkovitosti sistema zdravstvenega var-
stva. Stalna potreba, da bi dosegli z enakimi 
sredstvi več, je na področju zdravstva še pose-
bej prisotna, saj smo priča velikemu napred-
ku pri odkrivanju in zdravljenju bolezni na 
eni strani ter naraščanju števila bolnih in in-
validnih oseb na drugi strani. Informacije so 
ključnega pomena za upravljanje sistema zdra-
vstvenega varstva ter za sprejemanje ustreznih 
odločitev na vseh ravneh in na vseh področjih 
tega sistema (6). Bistvene so tako pri skrbi za 
bolnike oziroma zavarovance kot tudi na nivo-
ju upravljanja zdravstvenih organizacij ter na 
nivoju planiranja in upravljanja celotnega siste-
ma zdravstvenega varstva. 

Sodobni informacijski sistem, ki ga v Sloveniji 
v tem času razvijamo in uvajamo, je zasnovan 
tako, da bo v veliko oporo ne samo pri načr-
tovanju, temveč tudi pri izvajanju zdravstvene 
dejavnosti, kjer se lahko ob uporabi informacij, 
ki so na voljo o bolniku in njegovih predho-
dnih zdravstvenih obravnavah, uspešnost, ka-
kovost in varnost obravnave bistveno povečajo 
(7,8). Poseben pomen pa ima sodobni infor-
macijski sistem tudi v tem, da končno omogo-
ča bistveno bolj natančne ocene zdravstvenega 
stanja prebivalstva in posameznih bolj ogro-
ženih skupin. Na ta način pa je izpolnjen prvi 
predpogoj, ki ga je pri načrtovanju delovanja 
zdravstvene dejavnosti treba upoštevati – to je 
zdravstveno stanje prebivalstva.
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Povzetek:
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije 
(ZZZS) nima vzvodov, s katerimi bi lahko vpli-
val na vrsto in višino virov financiranja. Hkrati 
pa viri financiranja niso stabilni in so podvrže-
ni zunanjim vplivom. Tudi vpliv na izdatke je 
neznaten. Ob sedanjih pogojih poslovanja dol-
goročna finančna vzdržnost ni zagotovljena, še 
dodatno pa finančno poslovanje otežujejo na-
raščajoče (ne)upravičene potrebe. Pri uvajanju 
sprememb, širitvi pravic iz obveznega zdravstve- 
nega zavarovanja in boljšem vrednotenju pro-
gramov zdravstvenih storitev pa je zelo pomem- 
bno, da se zagotovi dolgoročna stabilnost finan-
ciranja in se ne iščejo rešitve zgolj za kratkoroč-
no delovanje in za zadovoljitev določenih intere-
snih skupin. 

Abstract:
Health Insurance Institute of Slovenia has no 
levers through which it could impact the nature 
and amount of funding resources. At the same 
time, these funding resources are not stable and 
are subject to external influences. The impact 
on expenditure is insignificant. With the current 
operating conditions, long-term financial sustain-
ability is not guaranteed, while the continuously 
growing (un)justified needs further complicate fi-
nancial management. When introducing change, 
extending the rights to compulsory health insur-
ance and improving evaluation of the health ser-
vices, it is very important to ensure long-term sta-
bility of funding and not only look for solutions 
for short-term operations and for upholding cer-
tain interest groups.
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VIRI FINANCIRANJA

Po metodologiji OECD za zdravstvene račune 
se slovenski zdravstveni sistem v pretežni me- 
ri financira iz javnih sredstev (približno 72 % 
vseh sredstev za zdravstvo). Med javna sredstva 
se uvrščajo1:
•	 Sredstva obveznega zdravstvenega zavaro-

vanja (v nadaljevanju OZZ) - brez izdatkov 
za denarna nadomestila in sredstev medna-
rodnega zavarovanja za tuje zavarovance. 

•	 Manjši del izdatkov obveznega pokojnin-
skega zavarovanja, ki se obravnavajo kot 
izdatki za dolgotrajno oskrbo (zdravstveni 
del).

•	 Izdatki centralne države za zagotavljanje 
materialnih pogojev dela izvajalcev, katerih 
ustanoviteljica je država (proračunska sred-
stva). Gre predvsem za investicijska vlaga-
nja v razširitev in izboljšanje pogojev dela 
in bivanja zaposlenih in bolnikov ter za na-
kup drage medicinsko diagnostične opre-
me in za plačilo storitev zdravstvenega var-
stva ter higiensko epidemiološke, socialno 
medicinske in zdravstveno statistične deja- 
vnosti, kot jih določa Zakon o zdravstve-
nem varstvu in zdravstvenem zavarovanju 
(v nadaljevanju ZZVZZ).

•	 Izdatki lokalne države (sredstva občin) za 
programe krepitve zdravja prebivalstva, 
ohranitve zdravega okolja ter za zagota-
vljanje sredstev za investicije in za druge 
obveznosti, določene z zakonom ali aktom 
o ustanovitvi javnih zdravstvenih zavodov, 
katerih ustanovitelj je lokalna skupnost.

Glavni javni vir financiranja (86,7 %) predsta-
vljajo sredstva OZZ, s katerimi razpolaga Za- 
vod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v 
nadaljevanju ZZZS). V nadaljevanju tega pri-
spevka bodo izdatki2 ZZZS vključevali vse iz-
datke, s katerimi ZZZS financira pravice iz 
OZZ (torej tudi izdatke za denarna nadomesti-
la in izdatke za zdravstvene storitve za tuje za-
varovance). 

ZZZS se financira skoraj izključno s prispevki 
za OZZ (97,4 % vseh virov financiranja v letu 
2015). Ostali viri financiranja (2,6 %) so: pri-
hodki iz naslova regresnih zahtevkov, prihod-
ki na podlagi EU zakonodaje in sporazumov 
o socialnem zavarovanju z drugimi državami, 

prejeta sredstva s strani državnega proraču-
na za povrnitev plačil zdravstvenih storitev do 
polne vrednosti za upravičence do doplačil iz 
socialnih razlogov in za zapornike, prihodki od 
prodaje blaga in storitev, prihodki iz naslova 
denarnih kazni, prihodki od premoženja, pri-
hodki od taks in pristojbin, prihodki od obresti 
in drugi prihodki. 

Prispevki so obvezna dajatev zavezancev za za-
gotavljanje socialne varnosti, ki jo zagotavlja 
socialna država prek socialnih zavarovanj. Pri-
spevki se plačujejo od osnov in po predpisanih 
stopnjah, določenih v ZZVZZ in Zakonu o pri-
spevkih za socialno varnost. Zakon o davčnem 
postopku pa določa obvezo zavezancev za pla-
čilo prispevkov za socialno varnost, za obra-
čun teh prispevkov in roke za oddajo obračuna 
davčnemu organu. 

Zakon o prispevkih za socialno varnost dolo-
ča večino stopenj za obvezno zdravstveno za-
varovanje. Zavezanci za plačilo prispevkov so: 
(1) zavarovanci, (2) delodajalci in (3) drugi za-
vezanci - Zavod RS za zaposlovanje, Zavod za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ZZZS, 
Republika Slovenija, občine, zavarovanec sam.

Osnove, od katerih se plačujejo prispevki za 
OZZ, so: bruto plača, bruto nadomestilo za 
čas odsotnosti z dela, osnova, od katere se po 
posebnem zakonu plačuje davek od osebnih 
prejemkov, bruto osnova za pokojninsko in in-
validsko zavarovanje, katastrski dohodek kme-
tijskih in gozdnih zemljišč, nadomestilo ozi-
roma denarna pomoč, pokojnina z varstvenim 
dodatkom, preživnina po predpisih o preživ-
ninskem varstvu kmetov, izplačani prejemek, 
povprečna bruto plača v RS za mesec oktober 
predhodnega koledarskega leta, povprečna le-
tna bruto plača v RS, preračunana na mesec, in 
drugi prejemki iz delovnega razmerja, ki pre-
segajo s predpisom Vlade določen znesek teh 
prejemkov.

1 Poslovno poročilo ZZZS za leto 2015, stran 146, tabela 57.
2 Pojem »izdatki« predstavlja hkrati tudi odhodke, saj ZZZS 
v skladu z Zakonom o računovodstvu evidentira prihodke in 
odhodke po načelu plačane realizacije.
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Osnova in višina prispevne stopnje za prispev-
ke za OZZ sta odvisni od (1) tipa zavarovanca, 
(2) dohodkov, ki jih le ta prejema, ter (3) vrste 
in obsega pravic iz OZZ. Kombinacij zavaro-
vancev, zavezancev, osnov, stopenj, pravic in iz- 
jem je že preveč, zaradi česar postaja sistem ne-
pregleden in ga uporabniki sistema (zavezanci, 
zavarovanci, FURS itd.) težko razumejo in ob-
vladujejo. 

Večino prispevkov (80,2 % v letu 2015) pred-
stavljajo plačani prispevki od aktivno zapo-
slenih zavarovancev. Tem sledijo prispevki od 
pokojnin (15,6 %), prispevki od nadomestil za 
brezposelne (0,9 %), prispevki samoplačnikov 
in oseb, za katere prispevke plačuje občina (1,5 
%), prispevki kmetov (0,3 %) in ostali prispev-
ki (1,5 %)3.

Poznavanje virov financiranja ZZZS je ključ-
nega pomena za presojanje zmožnosti ZZZS 
prilagajanja potrebnemu obsegu izdatkov za 
zdravstvo. Obstoječi viri financiranja so po eni 
strani izredno rigidni – togi, neprožni – in po-
sledično skoraj ne omogočajo prilagajanja mo-
rebitnim povečanim potrebam na strani izdat-
kov, saj ZZZS nima skoraj nikakršnega vpliva 
na vire, razen da lahko Vladi RS predlaga spre-
membo prispevnih stopenj, ki jih nato dolo-
či Državni zbor z zakonom4. Hkrati pa so viri 
financiranja podvrženi zunanjim vplivom (bo-
disi pozitivnim ali negativnim v zvezi s spre-
minjanjem strukture zavarovanih oseb in s tem 
zavezancev za plačilo prispevkov). ZZZS nima 
vzvodov, s katerimi bi lahko reguliral višino vi-
rov financiranja. 

Razlogi za togost in odvisnost virov financira-
nja od zunanjih dejavnikov so:
•	 Glavni vir financiranja (prispevki) je 

zakonsko določen (zavezanci, stopnje in 
osnove za plačilo prispevkov). To pomeni, 
da ZZZS ne more poseči v osnovne ele-
mente oblikovanja virov financiranja (cena, 
količina).

•	 Prispevki so zelo odvisni od cikličnih gi-
banj gospodarstva prek sprememb v stru- 
kturi zavarovancev (posledično se spreme-
ni struktura zavezancev za plačilo prispev-
kov). V času gospodarske rasti se poveča 

število zaposlenih in samozaposlenih, 
posledično se povečajo viri financiranja.  
V času recesije pride do porasta deleža 
nezaposlenih in drugih neaktivnih kate-
gorij zavarovanih oseb (ki prispevajo manj 
prispevkov v zdravstveno blagajno) in do 
počasnejše rasti plač.

•	 Staranje prebivalstva tudi niža vire financi-
ranja, saj upokojenci prispevajo manj pris- 
pevkov kot aktivni zavarovanci (nižje stop- 
nje, nižje osnove).

•	 ZZZS nima vpliva na druge vire financira-
nja. 

Dodatne omejitve, s katerimi se sooča ZZZS 
z vidika zagotavljanja dolgoročne finančne 
vzdržnosti so:
•	 da ne sme poslovati s primanjkljajem, 

razen v izjemnih primerih, ki jih določa 
Zakon o fiskalnem pravilu;

•	 da ne more porabiti presežkov prihodkov 
nad odhodki iz preteklih let, razen v izjem- 
nih primerih, ki jih določa Zakon o fiska- 
lnem pravilu;

•	 da konec poslovnega leta ne sme biti zadol-
žen;

•	 da nima zakonske podlage za financiranje 
primanjkljajev s sredstvi iz proračuna, kar 
npr. velja za pokojninsko blagajno;

•	 da težko vpliva na obseg izdatkov (pravice 
iz OZZ so zakonsko določene, o spornih 
vprašanjih Splošnega dogovora odloča 
Vlada RS, staranje prebivalstva povečuje 
določene vrste izdatkov, nekatere pravice 
ZZZS plačuje glede na dejanske potrebe in 
porabo itd.);

•	 da so izkazane potrebe po povečanju iz-
datkov (npr. sredstva za amortizacijo, ki jih 
ZZZS plačuje prek kalkulativnih elementov 
cene zdravstvenih storitev, boljše vred- 
notenje dela zdravnikov, pa tudi drugih 
zdravstvenih delavcev, število kalkulativnih 
zaposlenih, financiranje novih metod zdra-
vljenja in novih bioloških in drugih zdravil 
itd.);

3 Poslovno poročilo ZZZS za leto 2015.
4 Glej 55. člen ZZVZZ.
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•	 da bo najvišji obseg izdatkov ZZZS za vsa-
ko leto od 2017 dalje limitiran z odlokom o 
okviru za pripravo proračunov sektorja dr-
žave, ki ga po Zakonu o fiskalnem pravilu 
sprejme Državni zbor5;

•	 vzpostavitev sistema financiranja dolgotraj-
ne oskrbe. 

IZDATKI ZZZS

Izdatki ZZZS so izdatki za zdravstvene stori-
tve, zdravila, medicinske pripomočke, cepiva, 
krvne derivate, denarne dajatve, zdravljenje v 
tujini in plačila obveznosti po mednarodnih 
sporazumih, delo ZZZS in ostali izdatki (obre-
sti, rezerve) – Graf 1. Večji del izdatkov ZZZS 
predstavljajo plačila storitev in programov iz-
vajalcem zdravstvenih storitev, za katere je 
vrednostni obseg vnaprej določen s pogodbo, 
prekoračitve pogodbenih vrednosti se ne pla-
čujejo, razen za programe, ki so dogovorjeni s 
40. členom Splošnega dogovora za leto 2015. 
Preostali del izdatkov (nekatere vrste zdravst- 
venih storitev, zdravila, medicinski pripomoč-
ki, denarne dajatve itd.) je plačan po dejansko 
opravljenem obsegu, ki je bil tudi zaračunan. Iz 
načina financiranja pravic iz OZZ izhaja, da za 
določen del izdatkov ZZZS nima vpliva na vre-
dnostni obseg izdatkov za te namene. (Graf 1)

Graf 1: 
Struktura odhodkov ZZZS v letu 2015

Vir: Poslovno poročilo ZZZS za leto 2015.

KALKULATIVNI ELEMENTI CENE 
ZDRAVSTVENIH STORITEV

Največji delež izdatkov ZZZS predstavljajo iz-
datki za zdravstvene storitve. Na izdatke za 
zdravstvene storitve vplivata obseg programov 
zdravstvenih storitev in cena zdravstvenih sto-
ritev. Cena zdravstvenih storitev je določena 
glede na kalkulativne elemente cene, ki jih raz-
vrščamo v štiri skupine6:
1. Plače in drugi izdatki zaposlenim
Na ta kalkulativni element vplivajo število in 
vrsta kalkulativnih delavcev, višina osnovne 
plače (plačni razred) in letni znesek za sredstva 
skupne porabe (regres, odpravnine, jubilejne 
nagrade, solidarnostna pomoč) po dejavnostih. 
Upoštevajo se tudi dodatki za posebne pogoje 
dela v skladu s Splošnim dogovorom, dodatek 
za delovno uspešnost in dodatek na delovno 
dobo. V letu 2015 je bilo za izvedbo dogovor-
jenih programov v cenah zdravstvenih storitev 

Upoštevaje kalkulativne elemente cene je v ce-
nah zdravstvenih storitev za leto 2016 vkalku-
lirano:
•	 931,8 milijona evrov za plače,
•	 144,6 milijona evrov za prispevke                             

delodajalcev,
•	 694,4 milijona evrov za blago in storitve  

(od tega 75,4 milijona evrov za                                  
amortizacijo),

•	 14,4 milijona evrov za premije za                              
obvezno kolektivno dodatno pokojninsko                                  
zavarovanje.

5 Za leto 2017 je obseg izdatkov ZZZS omejen na 2573 milijonov 
evrov, za leto 2018 na 2638 milijonov evrov in za leto 2019 na 
2710 milijonov evrov.
6 Glej 66. člen ZZVZZ.

vkalkuliranih 42.940 delavcev iz ur, od tega 
6.417 zdravnikov.
2. Sredstva za prispevke delodajalca
Prispevki delodajalcev znašajo 16,10 %.
3. Izdatki za blago in storitve (vključno z 

amortizacijo)
Pri izdatkih za blago in storitve se upoštevajo 
kalkulativni materialni stroški in amortizacija 
ter valorizacija v skladu s predvideno povpreč-
no rastjo cen življenjskih potrebščin po podat-
kih UMAR. 
4. Premije dodatnega kolektivnega pokojnin-

skega zavarovanja
Upošteva se letna premija za kolektivno doda-
tno pokojninsko zavarovanje na delavca.
(Tabela 1)
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Tabela 1: 
Kalkulativni ključi po dejavnostih za razdelitev programov na izdatke za plače, prispevke, 
blago in storitve ter premije za leto 2016

Vir: Finančni načrt ZZZS za leto 2016.

Katerakoli sprememba kalkulativnega elementa 
cene vpliva na sredstva za zdravstvene storitve 
in s tem na izdatke ZZZS, na finančno poslova-
nje ZZZS in tudi na poslovanje izvajalcev zdra-
vstvenih programov. Splošna sprememba na 
področju plač v celotnem javnem sektorju pre-
mosorazmerno vpliva na prihodke ZZZS (pri-
spevke) – povečanje (zmanjšanje) plač pomeni 
povečanje (zmanjšanje) prispevkov za OZZ. 
Praviloma se s povečanjem (zmanjšanjem) plač 
hkrati povečajo (zmanjšajo) tudi odhodki za 
zdravstvene storitve zaradi upoštevanja spre-
memb v  kalkulativnih elementih cene. 

Ob tem je treba opozoriti, da se kalkulativni 
element plač ne spreminja samodejno s splo-
šno spremembo na področju plač v javnem se- 
ktorju (potreben je dogovor partnerjev v obliki 
Splošnega dogovora). Poudariti velja, da ZZZS 
ne financira dejanske kadrovske kapacitete 
posameznega izvajalca zdravstvenih storitev, 
ampak v cenah storitev upošteva kalkulativno 
število in kalkulativni plačni razred z dodatki. 
ZZZS je kupec zdravstvenih storitev za zava-
rovane osebe in ne financer kapacitet posame-
znega izvajalca zdravstvenih storitev. Javni iz-
vajalci zdravstvenih storitev zaradi vpliva plač 
na njihovo finančno poslovanje običajno pre-
dlagajo usklajeno spremembo kalkulativnega 
elementa plač z zakonsko spremembo plač v 
javnem sektorju. 

Koeficient povečanja (zmanjšanja) je sicer enak 
za povečanje (zmanjšanje) kalkulativnega ele-
menta plač (vpliv na izdatke) in za povečanje 
(zmanjšanje) prihodkov od prispevkov (vpliv 
na prihodke), vendar pa je dodatno breme na 
odhodkovni strani ZZZS (zagotovitev celotne-
ga povečanja bruto bruto plače) precej večje od 
dodatnih prihodkov od prispevkov, ki se vrne-

jo v zdravstveno blagajno le delno (kot prispe-
vek za OZZ v odvisnosti od prispevne stopnje). 
Vsakršna splošna sprememba plač v javnem 
sektorju (npr. spremembe vrednosti vseh plač-
nih razredov za enak odstotek) pomeni, da se 
vpliv spremembe izrazi močneje na odhod-
kih za zdravstvene storitve, in sicer se odhod-
ki spremenijo za 2,2-krat več kot prispevki za 
OZZ – ob predpostavki, da se hkrati spremeni 
tudi kalkulativni element plač. 

Če ponazorimo s primerom: sprememba vseh 
plačnih razredov v javnem sektorju za 1 % 
(sprememba plačne lestvice) pomeni spreme- 
mbo v višini prispevkov za OZZ za 4,5 milijo-
na evrov letno; odhodki za zdravstvene stori-
tve pa bi se zaradi te spremembe povečali letno 
za 2,2-krat več, to je za približno 10 milijonov 
evrov (upoštevaje vkalkulirano število delavcev 
iz ur). Možen vpliv splošne spremembe plač 
v javnem sektorju na odhodke za zdravstvene 
storitve je ob sprejemanju odločitev o spre-
membi plač v javnem sektorju velikokrat spre-
gledan. ZZZS in izvajalci zdravstvenih storitev 

Graf 2: 
Učinek splošnega povečanja plač v javnem sektorju 
na prihodke in odhodke ZZZS v mio €
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se v takih primerih zaradi omejenih finančnih 
sredstev znajdejo v težko rešljivem položaju – 
izvajalci zahtevajo povišanje cen zdravstvenih 
storitev, ZZZS pa tem zahtevam zaradi omeje-
nih finančnih virov ne more slediti. (Graf 2)   

Manevrski prostor za zagotavljaje dolgoročne 
finančne vzdržnosti poslovanja ZZZS je tako 
zelo majhen. Zaradi tega je moral ZZZS v ob-
dobju gospodarske krize v letih 2008–2014 
sprejeti naslednje ukrepe: (1) zniževanje cen 
zdravstvenih storitev, (2) zmanjšanje kalkula-
tivnega deleža za amortizacijo v cenah zdra-
vstvenih storitev, (3) zmanjšanje vkalkulirane-
ga deleža administrativno-tehničnih delavcev, 
(4) znižanje sredstev za terciarno dejavnost, (5) 
prenos plačil zapadlih obveznosti v naslednje 
leto, (6) prenos stroškov na dopolnilno zdra-
vstveno zavarovanje, (7) uveljavitev ukrepov na 
področju zdravil (razvrščanje zdravil na liste, 
pogajanja z dobavitelji za znižanje cen zdravil, 
informiranje javnosti o pravilni rabi zdravil, 
izobraževanje in osveščanje zdravnikov za ra-
cionalno predpisovanje zdravil, seznami med-
sebojno zamenljivih zdravil, najvišje priznane 
vrednosti, terapevtske skupine).

Poleg ukrepov ZZZS je določene ukrepe spreje-
la tudi Vlada Republike Slovenije: (1) varčeval-
ni ukrepi na področju plač v javnem sektorju, 
(2) Zakon o uravnoteženju javnih financ, (3) 
Zakon o socialno varstvenih prejemkih – pre-
nos izdatkov za pogrebnine in posmrtnine med 
socialno varstvene prejemke, (4) ZZVZZ-M – 
manjše spremembe na strani prispevkov za štu-
dentsko delo, osnova samozaposlenih, drugo 
pravno razmerje.

SREDNJEROČNO FINANČNO 
NAČRTOVANJE – spontani scenarij

ZZZS vsako leto pripravi srednjeročne finanč-
ne projekcije za obdobje petih let po načelu 
plačane realizacije. Izhodišča za pripravo fi-
nančne projekcije za obdobje 2016–2020 so na-
slednja:
•	 novelirana napoved UMAR o gospodarskih 

gibanjih (marec 2016);
•	 zakonske in druge podlage, ki vplivajo na 

prihodke in odhodke ZZZS;
•	 realizacija poslovanja ZZZS v letu 2015;

•	 upoštevanje finančnih učinkov končnega 
letnega obračuna zdravstvenih programov;

•	 upoštevanje finančnih učinkov širitev pro-
gramov in boljšega vrednotenja programov 
po Splošnem dogovoru za leto 2015 in ane-
ksu št. 1 (prenos sredstev na letno raven);

•	 finančni učinki že usklajenih predlogov 
partnerjev za Splošni dogovor za leto 2016 
v višini 1,7 milijona evrov ter predvidena 
dodatna sredstva za leto 2016 po sklepih 
Vlade (ocenjeno na približno 41 milijonov 
evrov);

•	 v obdobju 2017–2020 je vsako leto pred-
videno dodatnih 12,5 milijona evrov za 
financiranje novih medicinskih tehnologij  
(t. i. medicinska inflacija);

•	 predvideno povečanje odhodkov za draga 
bolnišnična zdravila za obdobje 2016–2020 
v višini 4 milijonov evrov vsako leto zaradi 
podaljšanja terapij, povečevanja števila pa-
cientov, ki prejemajo ta zdravila, in uvedbe 
novih zdravil;

•	 predvidena je 10-odstotna letna rast sred-
stev za povračilo stroškov dela za pri-
pravnike, sekundarije in specializacije na 
podlagi rasti teh sredstev v preteklih letih 
(povečanje odhodkov za 7 milijonov evrov 
letno),

•	 ni predvidenih dodatnih sredstev za boljše 
vrednotenje programov zaradi učinkov 
plačne politike za javni sektor (vpliv prek 
kalkulativnega elementa za plače);

•	 pri odhodkih za zdravila, predpisanih na 
recept, je v obdobju 2016–2020 upoštevana 
1,7-odstotna realna rast na podlagi porasta 
predpisane količine zdravil, upoštevaje tri-
letno povprečje rasti (povečanje za pribli-
žno 4,4 milijona evrov letno);

•	 sredstva za pripravke za hemofilike se na-
črtujejo z vsakoletno 8,8-odstotno nomina- 
lno rastjo glede na povprečje nominalnih 
rasti zadnjih treh let zaradi večje porabe 
zdravil;

•	 za načrtovanje izdatkov za cepiva se upo-
števa vsakoletna 7,3-odstotna nominalna 
rast na osnovi povprečne rasti v obdobju 
2013–2015; 

•	 odhodki za medicinske pripomočke, 
predpisane na naročilnicah, v letu 2016 so 
predvideni z 10,7-odstotno realno rastjo 
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(upoštevana je rast izdanih pripomočkov 
zaradi rasti števila zavarovanih oseb, ki so 
upravičene do posameznih pripomočkov, 
ali zaradi sprememb pri predpisovanju 
pripomočkov v skladu s spremenjeno dok-
trino in širitvi pravic v letu 2016); realna 
rast teh odhodkov v obdobju 2017–2020 je 
5,3–5,8 % in ne vključuje morebitne širitve 
pravic v tem obdobju;

•	 odhodki za zdravljenje v tujini v letu 2016 
so načrtovani z 12,1-odstotno nominalno 
rastjo zaradi povečevanja števila napotitev 
in povečanih zahtev tujih izvajalcev zdra-
vstvenih storitev za vnaprejšnje plačilo; v 
obdobju 2017–2020 pa je predvidena ničel-
na realna rast;

•	 projekcija odhodkov za mednarodne 
sporazume za leto 2016 vključuje plačila 
obveznosti v višini 41,1 milijona evrov, 
in sicer za slovenske zavarovance v tujini 
22,3 milijona evrov in za tuje zavarovance 
v Sloveniji 18,8 milijona evrov; za obdobje 
2017–2020 ni predvidene realne rasti teh 
odhodkov;

•	 odhodki za nadomestila plač za čas začasne 
odsotnosti z dela so v obdobju 2016–2020 
načrtovani z nominalno rastjo 4–5 % zara-
di povečevanja števila dni odsotnosti z dela 
v breme OZZ na osnovi povečevanja števila 
zaposlenih in rasti povprečne plače; upo-
števana pa je še polovica rasti cen življenj-
skih potrebščin v vsakem letu na osnovi 
zakonsko določene valorizacije nadomestil 
plač; 

•	 odhodki za povračila potnih stroškov zava-
rovanim osebam so v letu 2016 načrtovani 
z 59,3-odstotno nominalno rastjo (pove-
čanje za 0,3 milijona evrov oz. 0,6 milijona 
evrov na letni ravni) zaradi predlagane 
spremenjene določbe Pravil OZZ glede 

zmanjšanja mesečnega odbitka s 3 % na 2 % 
minimalne plače – uveljavitev spremembe 
Pravil OZZ je predvidena s 1. 7. 2016. 

Na podlagi teh izhodišč bi ZZZS v obdobju 
2016–2020 po t. i. spontanem scenariju7 finan- 
čno posloval tako, kot je razvidno v Tabeli 2.

Tabela 2: 
Poslovanje ZZZS po spontanem scenariju

Vir: Finančni načrt ZZZS za leto 2016.

Kumulativni presežek oziroma prosta sred-
stva na računu ZZZS v znesku 28,8 milijona 
evrov po stanju konec leta 2015 predstavljajo: 
(1) neporabljena sredstva iz naslova presežkov 
preteklih let v višini 21,8 milijona evrov in (2) 
sredstva rezervnega sklada v višini 7 milijonov 
evrov.

DODATNE POTREBE 
IN FINANČNI PRITISKI

Že na podlagi projekcije finančnega poslovanja 
ZZZS po spontanem scenariju ugotovimo, da 
ZZZS nima dovolj finančnih virov za financi-
ranje izdatkov, ocenjenih v skladu z navedeni-
mi izhodišči za pripravo srednjeročne projek-
cije finančnega poslovanja ZZZS do leta 2020. 
Dodatne potrebe oziroma finančni pritiski pa 
le še poslabšujejo finančno projekcijo, kot so 
dodatni programi za skrajšanje čakalnih vrst, 
povečanje sredstev za amortizacijo, povečanje 
plač zdravnikov in ostalega zdravstvenega ose-
bja, splošno povečanje plač v javnem sektorju, 
povečanje števila zdravnikov in ostalega kadra, 
znižanje standardov in normativov, demograf-
ski pritiski, nova zdravila itd. 

V nadaljevanju je prikazan možen finančni 
vpliv nekaterih navedenih dejavnikov na finan- 
čno poslovanje ZZZS v obdobju 2016–2020.

7 Po spontanem scenariju se ocena odhodkov predvidi glede na 
izhodišča brez predvidenih ukrepov za izravnavo odhodkov s 
prihodki v posameznem letu.

v mio €
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1. Povečanje sredstev za amortizacijo
ZZZS krije stroške amortizacije do višine, ki je 
vračunana v cene zdravstvenih storitev v skla-
du s kalkulacijami, opredeljenimi v Splošnem 
dogovoru in v deležu za OZZ. V letu 2016 bo 
ZZZS za ta namen namenil izvajalcem zdra-
vstvenih storitev 75,4 milijona evrov (87,8 mi- 
lijona evrov v polni vrednosti). V obdobju 
2008–2016 so bila ta sredstva podvržena ukre-
pom za zagotovitev finančne vzdržnosti po-
slovanja ZZZS (znižanje za 20 % s 1. 5. 2009, 
znižanje za 20 % s 1. 1. 2013, nato sledi poviša- 
nje za 25 % s 1. 1. 2015), kar je prikazano v Ta-
beli 3. V kolikor bi se sredstva za amortizacijo 
povečala za 1 %, to predstavlja 0,75 milijona 
evrov dodatnih sredstev iz OZZ. Glede na oce-
njene potrebe naj bi ta sredstva znašala pribli-
žno 200 milijonov evrov letno v polni vredno-
sti (171,8 milijona evrov iz OZZ), kar pomeni 
povečanje teh sredstev za približno 128 % ali za 
96,4 milijona evrov.

Tabela 3: 
Sredstva za amortizacijo v cenah zdravstvenih                             
storitev v obdobju 2008–2016 v polni vrednosti

Vir: ZZZS

2. Plače zdravnikov
Vpliv povečanja plač je prikazan na primeru 
povečanja plač za zdravnike, saj te v strukturi 
kalkulativnega elementa plač predstavljajo pri- 
bližno 30 %. Povečanje vrednosti kalkulativ-
nega elementa plač pomeni večje odhodke za 
zdravstvene storitve – povečajo se vrednosti 
kalkulativnih bruto bruto plač. Vpliv na po-
večanje prihodkov ZZZS zaradi višjih plač je 
manjši, saj se le 11,6 % povečanja vrednosti 
kalkulativnega elementa plač vrne v ZZZS prek 

prispevkov8. Če se plača poveča za 10 evrov, se 
povečajo prispevki za OZZ za 1,16 evra.

Če bi se povečal kalkulativni element plač in 
prispevkov delodajalca za zdravnike za 1 %, 
to pomeni povečanje odhodkov ZZZS za pri-
bližno 2,8 milijona evrov letno in povečanje 
prihodkov za 0,32 milijona evrov (gre za pove-
čanje kalkulativnega elementa plač v deležu za 
OZZ, skupaj z vsemi pripadajočimi dodatki). 
Negativen vpliv na finančno poslovanje ZZZS 
je v tem primeru ocenjen na 2,48 milijona ev- 
rov. 

Zahteva Sindikata zdravnikov FIDES je, da se 
povprečna plača zdravnika v primerjavi s pov-
prečno bruto plačo v Republiki Sloveniji pove-
ča na razmerje 3 : 1. Ob upoštevanju sedanje 
povprečne bruto plače v Republiki Sloveniji v 
višini 1.574 evrov to pomeni, da bi se povpreč-
na plača zdravnika morala povečati na 4.722 
evrov oziroma za približno 40 % glede na pov-
prečno kalkulativno bruto plačo. V kolikor bi 
kalkulativni elementi cene sledili dejanskemu 
povečanju plač za zdravnike, so ocenjene po-
sledice na finančno poslovanje ZZZS ob različ-
nih odstotkih povečanja plač za zdravnike pri-
kazane v Tabeli 4.

8 Izračun velja ob predpostavki, da so tudi dejansko izplačane 
plače večje za toliko, za kolikor se je povečala vrednost kalku-
lativnega elementa plač. Ob tem je treba opozoriti, da je cena 
zdravstvenih storitev določena enotno ne glede na pravni status 
izvajalca zdravstvenih storitev. Zaradi povečanja vrednosti 
kalkulativnega elementa plač, ki je določen upoštevaje veljavni 
plačni sistem v javnem sektorju, se povečajo izdatki ZZZS za 
enak obseg programa za vse izvajalce javnih služb – tako za 
programe, ki jih izvajajo javni zavodi, kot tiste pri zasebnikih.

Tabela 4: 
Vpliv povečanja kalkulativnega elementa plač in 
prispevkov delodajalca za zdravnike v odstotkih na 
finančno poslovanje ZZZS v mio evrov

3. Pomanjkanje kadrov
Z namenom povečanja dostopnosti zdravstve-
nih storitev zavarovanim osebam in razbreme-
nitve zdravnikov bi po nekaterih ocenah v Re-
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Graf 3 
Finančno poslovanje ZZZS po treh scenarijih 
v obdobju 2016–2020 v mio evrov

S sedanjimi finančnimi pogoji poslovanja brez 
proticikličnih mehanizmov, novih ali spreme-
njenih virov financiranja in ob upoštevanju do-
datnih potreb in finančnih pritiskov bo ZZZS 
težko zagotavljal finančno vzdržnost. Možni so 
seveda tudi drugačni scenariji z drugačnimi 
izhodiščnimi podatki, kot so predstavljeni v 
tem članku. Vsekakor pa je iz prikazanega mo-
goče zaključiti, da obstoječi način financiranja 

ne more slediti potrebam in drugim pritiskom 
posameznih interesnih skupin. Tudi razbreme-
nitev ZZZS (npr. prenos obveznosti iz ZZZS 
na proračun) ne rešuje problematike finančne 
vzdržnosti. 

Možne rešitve za stabilizacijo in vzdržnost v fi- 
nanciranju OZZ so: (1) razpršenost virov fi-
nanciranja, (2) proticiklični mehanizem, ki bi 
ublažil neugodne učinke na prispevke zara-
di gospodarskih kriz, (3) izločitev izdatkov, ki 
niso pravica iz OZZ, (4) sprememba košari-
ce pravic, (5) izenačenje prispevnih stopenj in 
osnov za enak obseg pravic, (6) širitev prispev-
ne osnove, (7) plačevanje prispevkov za dru-
žinske člane in (8) iskanje neizkoriščenih virov 
znotraj sistema.

Z javnofinančnega vidika pa je bistvenega po-
mena, da so sredstva za financiranje pravic iz 
OZZ zagotovljena, preden se odloči o širitvi 
pravic, obsegu ali boljšemu vrednotenju pro-
gramov zdravstvenih storitev. Bolje je prepreči-
ti negativne posledice, kot pa se ukvarjati z nji-
mi zaradi slabih ali prenagljenih odločitev.
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publiki Sloveniji potrebovali vsaj 500 dodatnih 
zdravnikov. Ob upoštevanju vrednosti kalkula-
tivnega elementa plač in prispevkov delodajal-
ca za enega zdravnika bi ZZZS za 500 dodatnih 
zdravnikov potreboval letno približno 22 mili-
jonov evrov (brez morebitnega povišanja plač).

ZAKLJUČEK

Na Grafu 3 so predstavljeni trije scenariji fina- 
nčnega poslovanja ZZZS, pri čemer je izhodi-
šče za vse scenarije spontani scenarij, predsta-
vljen v tem članku:
•	 Osnovni spontani scenarij predstavlja 

finančno poslovanje ZZZS brez bistvenih 
posegov v financiranje OZZ (SC1).

•	 Spontani scenarij s postopnim prenosom 
nekaterih izdatkov na proračun  predstavlja 
osnovni spontani scenarij in učinke pre-
nosa izdatkov ZZZS na proračun, ki niso 
pravica iz OZZ (SC2). Gre za obveznosti, 
ki so bile z uveljavitvijo 43. člena Zakona o 
izvrševanju proračunov RS za leti 2007 in 
2008 prenesene iz proračuna RS na ZZZS 
(zagotavljanje sredstev za plače priprav-
nikov in specializantov v zdravstvu), in za 
del sredstev za terciar I, ki po vsebini ne 
predstavlja sredstev za zdravstvene storitve. 
Prenos sredstev je ocenjen na približno 118 
milijonov evrov letno.

•	 Spontani scenarij s postopnim prenosom 
nekaterih izdatkov na proračun in s po-
stopoma povečanimi izdatki ZZZS zaradi 
potreb in drugih finančnih pritiskov (SC3). 
V tem scenariju je upoštevana postopna 
zagotovitev dodatnih sredstev v višini 
približno 144 milijonov evrov v obdobju 
2018–2020 (sredstva za amortizacijo in za 
plače zdravnikov prek povečanja kalkula-
tivnega elementa plač za 10 % ter povečanje 
števila zdravnikov).
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Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani

Korporativno upravljanje 
javnih zavodov 

Povzetek:
V prispevku je najprej predstavljena zakonska 
ureditev upravljanja javnih zavodov in primer-
jalno drugih oseb javnega prava ter upravljanja 
z državnim in občinskim premoženjem. Predla-
gano je, da se korporativno upravljanje v javnih 
zavodih uredi po načelih in na način, kot je ure-
jeno v gospodarskih družbah, to je z nadzornim 
svetom (ki je tripartitno sestavljen), ki opravlja 
izključno kadrovsko in nadzorstveno funkcijo (ne 
pa poslovodske), in direktorjem, ki ima vse poslo-
vodske pristojnosti.

Predlaga se tudi, da se izpelje statusna (pravno- 
organizacijska) razmejitev med:
•	 zavodi, ki prodajajo svoje storitve na 

konkurenčnem trgu, pri čemer ni potreben 
neposreden državni nadzor (samostojni 
zavodi), in

•	 zavodi, ki so neposredno financirani iz 
proračunov (državni oz. občinski zavodi).

To bi pomenilo preoblikovanje tistih sedanjih 
javnih zavodov, ki opravljajo t.i. tržne javne 
službe in druge tržne dejavnosti in pri katerih 
nad izvajanjem dejavnosti ni potreben neposre-
den državni nadzor, v samostojne javne zavo-
de, v katerih vodstva prevzamejo odgovornost za 
poslovanje zavoda v razmerju do uporabnikov 
njihovih storitev in do upnikov. 

Vložek premoženja države ali občine v javne za-
vode kot osebe javnega prava seveda ne pomeni 
odtegnitve teh sredstev iz javnega sektorja oz., 
kot to nekateri napačno razlagajo, to ne pomeni 

Abstract:
Public sector in Slovenia has been in terms of 
of property rights, organization and governance 
the same since 1991, when the Act on public in-
stitutions was passed in the Slovene Parliament 
as one of the important reform laws. Then the 
property of former self-management communities 
was “temporarily” nationalized (transferred into 
ownership of the state and municipalities).

Notwithstanding huge reforms in the private busi-
ness sector, public sector remains as it was when 
it was taken by the state (nationalized).

A reform is needed in this field and the article 
shows the standpoints and guidelines for public 
sector reform in two directions:

• better corporate governance;

• transformation from state controlled to auto-
nomous public institutions.

Key words: Public Sector, Public Institutions, 
Public Services, Transformation of Public Insti-
tutions, Public-Private Partnership, Autonomous 
Institutions, State Institutions, Corporate Gover-
nance in Public Institutions, Entities of Public 
Law
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privatizacije. Javni zavod, četudi poslej lastnik, 
ne zgolj upravljavec premoženja, kot oseba jav-
nega prava ostane v lastništvu in pod nadzorom 
ustanovitelja, ki ohrani pristojnost dajanja so-
glasja na prenose premoženja v zavod ali izven 
njega.

Spremembe prinašajo vrsto prednosti, predvsem 
v tem, da sprošča možnosti večje organizacijske 

gibkosti javnega sektorja ter da za del javnih za-
vodov prinaša večjo poslovno samostojnost, ven-
dar tudi večjo odgovornost vodstev zavodov.

Ključne besede: javni sektor, javni zavodi, javne 
službe, preoblikovanje javnih zavodov, javno-za-
sebno partnerstvo, samostojni zavodi, državni za- 
vodi, korporacijsko upravljanje v javnih zavo-
dih, osebe javnega prava

I. UVOD

Javni sektor v Sloveniji je lastninsko, struk-
turno in upravljavsko tak, kot je bil leta 1991, 
torej pred 25 leti, ko je bil sprejet do danes 
skorajda nespremenjeni in še vedno veljavni 
Zakon o zavodih1. Tedaj se je premoženje teda-
njih samoupravnih organizacij družbenih de-
javnosti po zakonu »začasno« pretvorilo v last- 
nino ustanovitelja, torej v lastnino države ali 
občine. Ta začasnost traja vse do danes.

Kljub velikanskim spremembam v gospodar-
stvu oz. zasebnem sektorju je javni sektor ostal 
podržavljen vse do danes, čeprav je bila za-
konska opredelitev o tem, da sredstva tedanjih 
organizacij s področja družbenih dejavnosti 
postanejo lastnina ustanovitelja, določena kot 
prehodna. Javni sektor je vse do danes ostal ne-
kakšen torzo tranzicije. 

Univerzalna uporaba oblike javnega zavoda 
tako za dejavnosti upravnega značaja (različne 
regulatorne dejavnosti, npr. na področjih, kot 
so pokojninsko ali zdravstveno zavarovanje 
ali pa zaposlovanje) kot tudi za t.i. ustvarjalne 
dejavnosti (zdravstvena dejavnost, šolstvo, kul-
tura, znanost, javno obveščanje), je povzročila, 
da se namesto povečevanja avtonomije, stro-
kovne odgovornosti in ustvarjalnosti izvajalcev 
pri upravljanju krepi vpliv politike ter pristoj-
nosti in število uradnikov v organih javnih za-
vodov – skratka, povečuje se etatizacija na ra-
čun avtonomije javnih zavodov.

Slovenija je izvedla jasno razmejitev med jav-
nim in zasebnim. Gospodarstvo je doživelo la-
stninsko in pravno-organizacijsko preoblikova-
nje, javni sektor ne! Znotraj javnega sektorja ni 
izvedena ločitev na državni in na preostali jav-
ni del. Uporabljajo se izrazi: javni zavod, javni 

sektor, dejansko pa gre z vidika njihovega upra-
vljanja za državne zavode in državni sektor.

Zato bi bilo več kot dobrodošlo, da bi dobili za-
kon, ki bi urejal izvajanje javnih dejavnosti in 
predstavljal pravni okvir prepotrebne organiza-
cijske reforme izvajanja javnih služb. Reforma 
mora temeljiti na pravno-organizacijski spro-
stitvi in povečanju raznovrstnosti pravnih 
oseb, izvajalcev javnih služb. 

Korporativno upravljanje v osebah javnega 
prava
Korporativno upravljanje v osebah javnega 
prava v ožjem smislu obsega vprašanja, kot so 
ureditev pristojnosti ustanovitelja, da neposre-
dno sprejema odločitve v osebi javnega prava, 
razmerja med ustanoviteljem in organi vodenja 
in nadzora v osebah javnega prava, predvsem 
tistih z več ustanovitelji, nadalje način izvoli-
tve, odpoklica, mandata, sestave in strukture 
organov vodenja in nadzora v osebah javnega 
prava, pristojnosti in odgovornosti organov vo-
denja in nadzora ter razmerja med njimi, raz-
merja vodenja in nadzora v sestavljenih osebah 
javnega prava (univerza, klinični center …).

V tem sestavku ne obravnavamo vseh vidikov 
korporativnega upravljanja, ampak le tiste, ki 
se nanašajo na položaj in medsebojna razmer-
ja organov oseb javnega prava s poudarkom na 
javnih zavodih.

1 Zakon o zavodih, Uradni list RS, št. 12/91, ZZ
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Osebe javnega prava 
Osebe javnega prava tvorijo v RS javni sektor. 
V tem članku ne obravnavamo vseh, ampak le 
naslednje osebe javnega prava: javni zavodi, 
javna podjetja, javne agencije in javni skladi. 
Gospodarske družbe v javni lasti niso osebe 
javnega prava, vendar so v širšem smislu del 
javnega sektorja (upravljanje državnega pre-
moženja). Tu tudi ne obravnavamo podrobneje 
vseh vidikov korporativnega upravljanja, tem-
več le nekatere in še te s poudarkom na javnih 
zavodih, ostale obravnavamo zgolj za primer-
javo. Tudi predlogi se nanašajo zgolj na javne 
zavode.

Značilnosti korporativnega upravljanja oseb 
javnega prava v RS so velika raznolikost in za-
starelost konceptov korporativnega upravlja-
nja. Vsako osebo sicer urejajo splošni zakoni, 
posebnosti pa ureja raznovrstna področna za-
konodaja.

Ključne besede
Osebe javnega prava, korporativno upravljanje, 
javni zavodi, javna podjetja, javne agencije in 
javni skladi, svet javnega zavoda, direktor javne- 
ga zavoda

II. ANALIZA UREDITVE UPRAVLJANJA 
V OSEBAH JAVNEGA PRAVA

Rigidnost organizacije javnega sektorja
Država in občina imata pomembne pristoj-
nosti pri upravljanju državnega in občinskega 
premoženja, organiziranega v osebah javnega 
prava. Zakonodaja o javnih financah, izvrševa-
nju proračuna, računovodstvu, javnih naroči-
lih in, ne nazadnje, o računskem sodišču zelo 
utesnjuje avtonomijo oseb javnega prava. Usta-
novitelji oseb javnega prava niso zgolj njihovi 
nadzorniki, ampak v marsičem upravitelji.

V obdobju do uveljavitve Zakona o javno-za-
sebnem partnerstvu (ZJZP) je po Zakonu o 
javnih financah (ZJF) veljala prepoved:
•	 prenosa ustanoviteljskih pravic zavodov na 

druge pravne osebe,
•	 vključitve novega soustanovitelja, ki je ose-

ba zasebnega prava, v javni zavod,
•	 preoblikovanja ali delitve javnih zavodov 

iz oseb javnega v osebe zasebnega prava, 
če to ni bilo izrecno določeno s področnim 

zakonom oz. z nacionalno strategijo, dolo-
čeno z zakonom.

Predpisi o javnih financah določajo, kaj je dr-
žavno in občinsko premoženje, to je premože-
nje v lasti države in občin in kako se upravlja. 
Državno in občinsko premoženje je finančno 
(denarna sredstva, terjatve ter delnice in dele-
ži na kapitalu pravnih oseb in druge naložbe v 
pravne osebe) in stvarno (premičnine in ne-
premičnine).

Predpisi še določajo, da lahko za opravljanje 
javnih služb in dejavnosti v javnem interesu dr- 
žava oziroma občina državno oziroma občin-
sko premoženje organizirata v obliki javnih 
zavodov, javnih gospodarskih zavodov, jav-
nih podjetij, javnih skladov in agencij, torej v 
različnih osebah javnega prava. Njihovo delo-
vanje pa je močno omejeno prav s predpisi, ki 
so predmet razčlembe v nadaljevanju.

Javni zavod je pravna oseba brez premoženja 
Pravni absurd nacionalizacije iz leta 1991 je v 
tem, da je javni zavod pravna oseba brez pre-
moženja. Mnogi zavodi so sicer v preteklih 20 
letih vendarle pridobili premoženje na način, 
da so pri posameznih naložbah nastopali kot 
investitorji.

Izjema so tudi javni zavodi s področja visoke-
ga šolstva in Slovenska akademija znanosti in 
umetnosti, na katere je bilo premoženje, s ka-
terim so upravljali, preneseno (vanje vloženo) s 
posebnimi zakoni. 

Tako imamo v državi zelo pisano, torej neeno-
tno, situacijo kar zadeva premoženja javnih za-
vodov, kar brez dvoma vpliva na ureditev siste-
ma odgovornosti v korporativnem upravljanju 
javnih zavodov ali širše javnega sektorja kot 
organizacijskega podsistema za izvajanje javnih 
služb.

Krepitev države in politike v organih 
upravljanja javnih zavodov
Vse bolj je značilna krepitev države in politike 
v organih upravljanja javnih zavodov. Usmeri-
tev, ki je povsem nasprotna uveljaviti sodobne-
ga načela partnerstva pri upravljanju zavodov 
kot javnih institucij, je odraz zmotnega prepri-
čanja, da bo višja kakovost javnih služb doseže-
na le z večjo močjo oziroma več pristojnostmi 



prof. dr. Rado Bohinc Korporativno upravljanje javnih zavodov 

23. strokovno srečanje ekonomistov in poslovodnih delavcev v zdravstvu, Bohinjska Bistrica 26. in 27. maj 201638

uradništva in politike v odločitvah javnega za-
voda.

Več politične moči, na primer večina članov v 
organih javnega zavoda, zagotavlja neposred- 
no obvladovanje posameznih javnih zavodov; 
omogoča namreč uporabo meril politične kom-
patibilnosti pri izbiri in napredovanju strokov-
nih kadrov in upravnih managerjev.

Krepitev države in politike v organih upravlja- 
nja javnih zavodov se upravičuje z odgovorno-
stjo, ki jo ima vsakokratna politična nomen- 
klatura za stanje v javnem sektorju, kar je ne-
premostljiva cokla razvoju sodobnih metod 
korporativnega upravljanja v zavodih.

Ureditev v EU
Pravo EU uporablja naslednje izraze: 
•	 Services of general interest: tega izraza sicer 

ni najti v Pogodbi o delovanju Evropske 
unije (PDEU), nanaša pa se na tržne ali ne-
tržne službe, ki jih javne oblasti v državah 
članicah proglasijo za službe v sploš- 
nem interesu in so podvržene posebnim 
obveznostim javne službe (public service 
obligation); 

•	 Services of general economic interest: ta 
izraz uporablja PDEU na več mestih in se 
nanaša na tržne dejavnosti, ki jih države 
članice podvržejo določenim obveznostim 
javne službe zaradi splošnega interesa, 

•	 Public service: gre za dvoumen izraz, ki 
lahko bodisi predstavlja institucijo, ki iz-
vršuje neko dejavnost v splošnem interesu 
in ima pri tem posebne obveznosti javne 
službe, ali pa označuje samo dejavnost.

PDEU določa, da morajo tako Skupnost kot 
države članice pri urejanju javnih služb v me-
jah svojih pristojnosti skrbeti za to, da takšne 
službe delujejo v skladu s svojimi nalogami, 
vendar da pri tem upoštevajo določbe pogod-
be ES o konkurenci (73, 86 in 87). 

PDEU torej določa, da se pravila Pogodbe ES 
(PES) o konkurenci uporabljajo tudi za javna 
podjetja in podjetja, ki jim države članice na-
menijo posebne in izključne pravice. 

PDEU določa, da veljajo za podjetja, ki izvajajo 
gospodarske javne službe, pravila konkurence 
iz PES, če uporaba teh pravil ne ovira izvrše-

vanja obveznosti za izvajanje javnih gospodar-
skih služb. 

Direktiva o Preglednosti finančnih razmerij2  

med državami članicami in javnimi podjetji 
iz leta 1980 določa, da je javno podjetje vsako 
podjetje, nad katerim lahko javne oblasti izvr-
šujejo neposredno ali posredno prevladujoč 
vpliv prek lastništva, finančne udeležbe ali pra-
vil, ki določajo upravljanje.

Po 3. členu Zakona o preglednosti finančnih 
odnosov in ločenem evidentiranju različnih 
dejavnosti (ZPFOLERD-1, Uradni list RS, št. 
33/2011 z dne 3. 5. 2011) je javno podjetje 
pravna oseba, ki izvaja tržno dejavnost in na 
katerega imajo lahko državni organi ali organi 
samoupravnih lokalnih skupnosti neposreden 
ali posreden prevladujoč vpliv. Za javno podje-
tje se šteje tudi:
•	 javna kreditna institucija, ki deluje kot 

banka, hranilnica ali družba za izdajo ele-
ktronskega denarja, če izpolnjuje pogoje iz 
prvega stavka te točke, ter

•	 javno podjetje v proizvodni dejavnosti, ki 
dosega najmanj 50 odstotkov vseh letnih 
čistih prihodkov iz proizvodne dejavnosti, 
če izpolnjuje pogoje iz prvega stavka te 
točke.

•	 za izvajalce javnih storitev (vključno s t.i. 
»in-house providers«) veljajo pravila PDEU 
o konkurenci in trgu.

Osebe javnega prava v pravu RS
Osebe javnega prava, ki sestavljajo javni sektor 
(posredni uporabniki proračunov), so v slo-
venski zakonodaji zelo različno določene. ZJF 
določa, da so posredni uporabniki proračuna 
javni skladi, javni zavodi in agencije, katerih 
ustanovitelj je država oziroma občina. 

Javni sektor po ZJF so poleg neposrednih 
tudi posredni uporabniki, Zavod za zdravst- 
veno zavarovanje Slovenije in Zavod za pokoj-
ninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, oba 
v obveznem delu zavarovanja, javni gospodar-
ski zavodi, javna podjetja in druge pravne ose-

2 Direktiva Komisije 2006/111/ES z dne 16. novembra 2006 
o preglednosti finančnih odnosov med državami članicami in 
javnimi podjetji ter o finančni preglednosti znotraj določenih 
podjetij (UL RS št. 318 z dne 17. 11. 2006, str. 17).
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be, v katerih imajo država ali občine odločujoč 
vpliv na upravljanje.

Osebe javnega prava po ZIPRO14153 so pravne 
osebe:
•	 ki so registrirane kot javna podjetja, javni 

zavodi ali javni gospodarski zavodi;
•	 katerih ustanovitelj je RS, ustanovljene pa 

so s posebnim zakonom ali podzakonskim 
predpisom Vlade zaradi izvajanja dejavno-
sti v javnem interesu.

ZR ureja vodenje poslovnih knjig ter izdelavo 
letnih poročil za proračun in proračunske upo-
rabnike ter za: 
•	 pravne osebe javnega prava in 
•	 pravne osebe zasebnega prava, ki ne vodijo 

poslovnih knjig na podlagi ZGD, ZGJS in 
ZD.

Po ZJN so naročniki, za katere veljajo pravila o 
javnem naročanju:
•	 organi RS in samoupravne lokalne skupno-

sti (neposredni uporabniki proračuna),
•	 javni skladi, javne agencije, javni zavodi in 

drugi posredni uporabniki proračuna,
•	 javna podjetja, javni gospodarski zavodi in 

druge osebe javnega prava.

Po ZJU-1 štejejo za naročnike tudi pravne ose-
be, ki jih v javnem interesu ustanovi RS, samo-
upravna lokalna skupnost ali druga oseba, ki se 
šteje kot naročnik, izpolnjuje pa enega od na-
slednjih pogojev:
•	 je v celoti ali večinoma financirana iz sred-

stev naročnika ali
•	 naročnik opravlja nadzor nad poslovanjem 

take osebe ali
•	 ima naročnik v njej pravico imenovati več 

kot polovico članov nadzornega sveta, 
upravnega odbora ali drugega organa, ki v 
skladu z zakonom zastopajo in predstavlja-
jo osebo.

Javno revidiranje širi krog naslovljencev glede 
na tistega, ki sta ga uvedla ZJF in ZR in celo 
ZJN; razširitev območja uporabe je zunaj oseb 
javnega prava.

ZRacS-1 je uvedel izraz uporabnik javnih sred-
stev. 20. in 5. člen ZRacS-1 določata, da so 
uporabniki javnih sredstev, če zanje velja vsaj 
eno od naslednjega:

•	 da je prejela pomoč iz proračuna Evropske 
unije, državnega proračuna ali proračuna 
lokalne skupnosti;

•	 da izvaja javno službo ali zagotavlja javne 
dobrine na podlagi koncesije;

•	 da je gospodarska družba, banka ali zava-
rovalnica, v kateri imata država in lokalna 
skupnost večinski delež.

Uporabnik javnih sredstev je tudi fizična oseba, 
če zanjo velja vsaj eno od naslednjega:
•	 da je prejela pomoč iz proračuna Evropske 

unije, državnega proračuna ali proračuna 
lokalne skupnosti;

•	 da izvaja javno službo ali zagotavlja javne 
dobrine na podlagi koncesije.

Po 1./2. členu ZJU javni sektor sestavljajo:
•	 državni organi in uprave samoupravnih 

lokalnih skupnosti;
•	 javne agencije, javni skladi, javni zavodi in 

javni gospodarski zavodi;
•	 druge osebe javnega prava, če so posredni 

uporabniki državnega proračuna ali prora-
čuna lokalne skupnosti.

Javna podjetja in gospodarske družbe, v katerih 
ima večinski delež oziroma prevladujoč vpliv 
država ali lokalna skupnost, niso del javnega 
sektorja po ZJU. 

ZSPJS4 opredeli javni sektor v skladu z uredi-
tvijo v ZJU, in sicer ga sestavljajo:
•	 državni organi in uprave samoupravnih 

lokalnih skupnosti, 
•	 javne agencije, javni skladi in javni zavodi 

ter
•	 druge osebe javnega prava, ki so posredni 

uporabniki državnega proračuna ali prora-
čuna lokalne skupnosti.

Tudi po ZSPJS javna podjetja in gospodarske 
družbe, v katerih ima večinski delež oziroma 
prevladujoč vpliv država ali lokalna skupnost, 

3 Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 
2014 in 2015. 
4 Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (uradno prečiščeno 
besedilo) /ZSPJS-UPB7/ , Ur.l. RS, št. 95/2007, Ur.l. RS, št. 
69/2008-ZTFI-A, 69/2008-ZZavar-E, 107/2009 Odl.US: U-I-
10/08-19.
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niso del javnega sektorja. Prav tako zaradi svo-
jih značilnosti niso del javnega sektorja Banka 
Slovenije in Gospodarska zbornica Slovenije. 

Upravljanje javnega zavoda (JZ)
Pristojnosti ustanovitelja
Država (ustanovitelj) neposredno z ustano-
viteljskim aktom določi statusne in premo-
ženjske sestavine zavoda, spremeni ali razširi 
dejavnost (soglasje ustanovitelja), v okviru de-
javnosti zavoda ustanovi drug zavod ali podje-
tje (soglasje ustanovitelja) ter imenuje in raz-
rešuje direktorja, če ni z zakonom ali aktom o 
ustanovitvi za to pooblaščen svet zavoda.

Svet (drug kolegijski organ)
Svet (drug kolegijski organ) je organ upravlja-
nja (ni nadzorstveni organ). Svet ima po za-
konu upravljavske pristojnosti, npr. sprejema 
statut zavoda, splošne akte zavoda in tudi za-
ključni račun zavoda.

Svet zavoda ima po zakonu tudi poslovodske 
pristojnosti, npr. sprejema program dela za-
voda, sprejema tudi program razvoja zavoda, 
finančni načrt zavoda, nadalje spremlja izvrše-
vanje programa dela in programa razvoja, pre-
dlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev de-
javnosti, daje ustanovitelju in direktorju zavoda 
predloge in mnenja o posameznih vprašanjih 
in opravlja druge naloge v skladu z zakonom 
ali ustanoviteljskim aktom ali statutom zavoda. 
Svet po zakonodaji nima izrecnih nadzorstve-
nih pristojnosti, lahko pa jih pridobi v pod-
zakonskih in notranjih aktih javnega zavoda.

Direktor 
Poslovodni organ zavoda je direktor. Direktor 
organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, 
predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za 
zakonitost dela zavoda. Pri vodenju poslov je 
direktor omejen s pristojnostmi sveta.

Direktor vodi strokovno delo zavoda in je od-
govoren za strokovnost dela zavodu, če ni z za-
konom ali aktom o ustanovitvi določeno, da sta 
poslovodna funkcija in funkcija vodenja stro-
kovnega dela zavoda ločeni.

Direktorja imenuje in razrešuje ustanovitelj, če 
ni z zakonom ali aktom o ustanovitvi za to po-
oblaščen svet zavoda. Kadar je za imenovanje 
in razrešitev direktorja javnega zavoda poobla-
ščen svet zavoda, daje k imenovanju in razreši-

tvi soglasje ustanovitelj; spet, če z (področnim) 
zakonom ni drugače določeno.

Odškodninska odgovornost članov organov
Člani uprave in nadzornega sveta Slovenskega 
državnega holdinga (SDH) odgovarjajo odško-
dninsko po ZGD. Direktor javne agencije (JA) 
odgovarja JA za škodo, ki jo je povzročil s svo-
jim nevestnim oziroma protipravnim ravna-
njem. Člani sveta JA so odgovorni za škodo, ki 
je nastala kot posledica kršitve njihove dolžno-
sti. Člani nadzornega sveta javnega sklada (JS) 
ustanovitelju odgovarjajo za škodo, ki je nasta-
la zaradi neizpolnjevanja ali kršitve njihovih 
pristojnosti oziroma obveznosti. Za skrbnost in 
odgovornost direktorja JS se smiselno upora-
bljajo določila ZGD.

Odškodninska odgovornost direktorja in čla-
nov sveta JZ v zakonu ni urejena.

Javni natečaj za imenovanje članov organov
Člani uprave SDH se izberejo na podlagi med-
narodnega javnega razpisa; za člane nadzorne-
ga sveta SDH javnega razpisa ni (pogoji so za 
člane obeh organov določeni z zakonom). Javni 
natečaj za imenovanje direktorja JA izvede svet 
JA; za imenovanje članov sveta natečaj ni obve-
zen, pogoji so za člane obeh organov določeni 
z zakonom. Nadzorni svet JS oblikuje predlog 
za imenovanje direktorja na podlagi javnega 
natečaja; za imenovanje članov nadzornega 
sveta natečaj ni obvezen. Prav tako ni predvi-
den mednarodni natečaj za direktorja JZ.

Direktor javnega zavoda se imenuje na podla-
gi javnega razpisa; za imenovanje članov sveta 
zavoda natečaj ni obvezen. Za direktorja zavo-
da je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje, 
določene z zakonom in aktom o ustanovitvi 
oziroma s statutom ali pravili zavoda, ni pa no-
benih zakonsko predpisanih pogojev za člane 
sveta.

Predčasna razrešitev članov organov
Člana nadzornega sveta SDH lahko kadar koli 
odpokliče Državni zbor iz utemeljenih razlo-
gov; za člane nadzornega sveta in uprave SDH 
velja podrejeno ZGD, odpoklic iz utemeljenih 
razlogov. Za direktorja in člane sveta JA navaja 
ZJA utemeljene razloge (nevestno delo, nespo-
sobnost). Predčasna razrešitev člana nadzor-
nega sveta JS je urejena, če ravna v nasprotju z 
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dolžno skrbnostjo; enako velja za direktorja JS.

Direktor JZ je lahko razrešen pred potekom 
mandata iz utemeljenih razlogov (škoda, mot- 
nje pri poslovanju); za razrešitev članov sveta 
JZ zakon nima pravil. 

Analiza pristojnosti organov v SDH, JA, JS 
in v javnih zavodih
V SDH je jasna ločitev upravljanja od poslo-
vodske in nadzorstvene pristojnosti, vlada iz-
vršuje pristojnosti skupščine, nadzorni svet ima 
nadzorstvene in kadrovske pristojnosti, uprava 
pa poslovodske. V svetu JA se prepletajo pri-
stojnost upravljanja oz. poslovodska pristojnost 
(sprejema splošne akte, program dela in finanč-
ni načrt ter letno poročilo), poslovodska (daje 
direktorju JA usmeritve in navodila za delo) in 
nadzorstvena pristojnost (pregleduje poslovne 
knjige in poslovno dokumentacijo, sprejema 
poročila direktorja). Nadzorni svet JS izva-
ja nadzorstvene, ne pa kadrovske pristojnosti, 
pregleduje poslovne knjige in poslovno doku-
mentacijo JS, daje mnenje in soglasje direktor-
ju, poroča ustanovitelju glede poslovnega in fi-
nančnega načrta ter poslovnega poročila JS. 

Prepletanje upravljavskih, poslovodskih in nad-
zorstvenih pristojnosti je temeljna značilnost 
ureditve upravljanja javnih zavodov. Svet zavo-
da sprejema statut in druge splošne akte, pro-
grame dela in razvoja ter spremlja njihovo iz-
vrševanje, sprejema finančni načrt in zaključni 
račun zavoda. 

Dodatna je ureditev pristojnosti v področnih 
zakonih, ustanoviteljskih aktih in statutih, kar 
povzroča raznovrstnost ureditve upravljanja 
javnih zavodov in nepreglednost. Svet zavoda 
po zakonu daje ustanovitelju in direktorju za-
voda predloge in mnenja o posameznih vpra-
šanjih in opravlja druge z zakonom ali aktom o 
ustanovitvi oziroma s statutom zavoda določe-
ne zadeve.

Ključne šibkosti upravljanja javnih zavodov
Ključne šibkosti upravljanja javnih zavodov bi 
lahko razvrstili takole:
1. Zastarelost konceptov korporativnega 

upravljanja, ki se izraža v prepletanju            
upravljavskih, poslovodskih in nadzor-
stvenih pristojnosti pri organih vodenja in 
nadzora, kar povzroča nejasna razmerja 

pristojnosti in odgovornosti ter neučinko-
vito vodenje oseb javnega prava.

2. Neprofesionalnost izvajanja predvsem 
upravljavske in nadzorstvene pristojnosti 
(sveti) in omejenost profesionalne poslo-
vodske (managerske) funkcije s pristojnost-
mi svetov, ki jih sestavljajo neprofesionalni 
člani.

3. Politična obremenjenost kadrovskih po-
stopkov za izbor članov organov vodenja in 
nadzora (svetov in direktorjev) ter slabosti 
pri uveljavljanju pravil integritete in odpra-
ve nasprotja interesov.

III. NEKATERI PREDLOGI ZA BOLJŠE 
UPRAVLJANJE JAVNIH ZAVODOV

Splošni predlogi za javni sektor
Potrebno je sprejetje Kodeksa korporativnega 
upravljanja v javnem sektorju in Kodeksov v 
vseh večjih osebah javnega prava – poenotenje 
načel korporativnega upravljanja (kadrovski 
postopki, izkustveni in izobrazbeni pogoji in 
pogoji integritete in preprečevanja nasprotja 
interesov).

Sprejem novega zakona o zavodih (po 23 letih) 
in modernizacija zakonodaje, ki ureja korpo-
rativno upravljanje, predvsem v dejavnostih 
zdravstva, visokega šolstva, raziskovalne dejav-
nosti, kulture in socialnega varstva ter v JA, JS, 
JP; razmejitev med državnimi in avtonomnimi 
zavodi bi bila več kot nujna.

Vzpostavitev sistema usposabljanja za člane 
organov vodenja in nadzora v osebah javnega 
prava po vzoru izobraževanja za člane nadzor-
nih svetov bi lahko veliko pripomogla k boljše-
mu upravljanju v osebah javnega prava, tudi v 
javnih zavodih v prihodnje.

Predlogi za razmejitev med poslovodno 
(direktor) in nadzorno funkcijo 
(nadzorni svet)
S spremembo zakonodaje je treba odpraviti po-
slovodske pristojnosti sveta zavoda in ga preo-
blikovati v nadzorni svet. Direktorju (upravi) je 
treba prenesti vse poslovodske pristojnosti in 
odgovornosti. Uveljaviti je treba korporativno 
odškodninsko odgovornost za direktorja, člane 
uprave in nadzornega sveta. Na novo je treba 
urediti odgovornost za obveznosti zavoda.
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1. Določitev direktorjevih dolžnosti

Določiti je treba, da so direktorjeve dolžnosti, 
da vodi posle zavoda in ga zastopa, sprejme le-
tni delovni načrt in letni finančni načrt in jih 
predloži v soglasje nadzornemu organu, pri-
pravi četrtletno in letno poročilo o uresniče-
vanju letnega delovnega načrta in finančne-
ga načrta in ga predloži nadzornemu organu, 
sprejema splošne akte o organizaciji in finanč-
nih razmerjih zavoda in izvajanju dejavnosti 
javne službe ter njihove spremembe in dopol-
nitve in sprejema splošne akte s področja izva-
janja dejavnosti.

2. Določitev, da so direktor in člani nadzornega 
sveta odškodninsko odgovorni

Določiti je treba, da so direktor in člani nadzor-
nega sveta javnega zavoda odgovorni za škodo, 
če ne ravnajo s skrbnostjo vestnega in pošte-
nega gospodarstvenika za finančno in premo-
ženjsko stanje zavoda, zakonitost in strokov-
nost izvajanja dejavnosti zavoda za izvrševanje 
obveznosti, določene s predpisi ter splošnimi 
akti, skladnost dejavnosti javne službe, ki jo iz-
vaja javni zavod, s standardi in drugimi pravili, 
razvoj stroke in znanstveno-raziskovalne dejav-
nost na zavodu ter za učinkovito in racionalno 
organizacijo in izvajanje dejavnosti.

Določiti je tudi treba, da direktor sklene indivi-
dualno pogodbo o zaposlitvi.

Član nadzornega sveta odgovarja ustanovitelju 
in zavodu za škodo, če ne ravna s skrbnostjo 
vestnega in poštenega strokovnjaka pri opra-
vljanju nadzorne dolžnosti.

Na nadzorni svet javnega zavoda, ki je samo-
stojni zavod, se ne sme prenašati odločitev o 
vodenju poslov.

3. Določitev pristojnosti nadzornega sveta

Določiti je treba, da ima nadzorni svet pristoj-
nosti, da imenuje in odpokliče direktorja zavo-
da ter mu določa prejemke, da nadzira vodenje 
poslov ter finančno in premoženjsko stanje 
zavoda ter izvajanje javne službe, da nadzira 
direktorja glede gospodarnosti opravljanja de-
javnosti zavoda, glede gospodarnosti dela s 
sredstvi in  glede spoštovanja zakonitosti in ak-
tov, da nadzira izvajanje letnega programa dela 

in finančnega načrta ter sprejema letno poroči-
lo, da nadzira izvajanje strokovnih standardov 
in splošnih pogojev poslovanja zavoda in da 
odloča o pritožbah zoper posamične akte dru-
gih organov. Imenuje tudi zunanjega revizorja 
za pregled finančnega poslovanja zavoda (če 
določa zakon, akt o ustanovitvi ali sklep nad-
zornega organa).

4. Določitev pogojev za člane nadzornega sveta 
in dolžnost javnega razpisa

Določiti je treba pogoje za člane nadzornega 
sveta, in sicer tako, da so predstavniki ustano-
vitelja lahko le strokovnjaki s področja ekono-
mije, prava, financ, računovodstva in revizije, 
predstavniki zaposlenih iz vrst strokovnjakov 
na področju javne službe in predstavniki upo-
rabnikov oz. strokovne javnosti iz vrst strokov-
njakov na področju javne službe. Strokovnjaki 
svoje znanje in izkušnje izkažejo z dokazili o 
pridobljeni visokošolski izobrazbi in o delov-
nih izkušnjah. Izbrani so na podlagi javnega 
razpisa.

Predlog pravnostatusnega razlikovanja
javnih zavodov 

Državni in samostojni zavodi

Celovito je upravljanje javnih zavodov možno 
urediti le z razmejitvijo različnih vrst dana-
šnjih javnih zavodov, od katerih eni opravljajo 
pretežno upravne naloge, drugi pretežno javne 
storitve, tretji pa ustvarjajo prihodke s prodajo 
storitev na trgu. Od tod predlog za pravnosta-
tusno razlikovanje javnih zavodov v dve različ-
ni statusni obliki, in sicer na:
1. državne zavode, ki se upravljajo po načelih, 
ki veljajo za državne organe (s strani ustanovi-
telja imenovani predstojnik), zaposleni v njih 
pa so javni uslužbenci, in na 

2. samostojne zavode, ki so sicer v javni lasti, 
vendar:
•	 niso posredni proračunski uporabniki; 

prodajajo storitve na trgu,
•	 opravljajo javno službo na podlagi pogodbe 

z ustanoviteljem oz. financerjem (ZZZS),
•	 so upravljavsko samostojnejši z zgolj nad-

zorstveno vlogo ustanovitelja, ki jo izvaja 
prek nadzornega sveta, ki je sestavljen 
tripartitno in ki imenuje direktorja, 
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•	 zaposleni niso javni uslužbenci in njihove 
plače se ne ravnajo po zakonu o sistemu 
plač v javnem sektorju.

Razlike med državnimi in samostojni zavodi 

Državni zavod je pravna oseba javnega prava 
in posredni proračunski uporabnik (velja ZJF, 
ZIPRO, ZR, ZRaS, ZJN, ZJU, ZSPJS).

Samostojni zavod je pravna oseba v javni lasti, 
ni posredni proračunski uporabnik. Za samo-
stojne zavode, ki so pravne osebe v javni lasti, 
ne velja javnopravni režim, temveč pravila ci-
vilnega prava (pogodbe). Razmerja pri opra-
vljanju javne službe se urejajo s pogodbo.

Premoženje

Državni zavodi imajo premoženje ustanovitelja 
zgolj v upravljanju in le-to vanje ni vloženo. 

V samostojne zavode bi ustanovitelji moral 
vložiti premoženje; premoženje je torej v lasti 
javnega zavoda kot pravne osebe, ki je v javni 
lasti. To ne pomeni nikakršnega odtujevanja 
premoženja oz. nikakršne privatizacije.

Na organe samostojnega zavoda se prenese tudi 
odgovornost za gospodarjenje s tem premože-
njem in za naložbe vanj (tudi postopke javnega 
naročanja).

Ustanovitelj ne odgovarja za obveznosti samo-
stojnega javnega zavoda, razen če je v ustanovi-
tvenem aktu drugače določeno.

Upravljanje

Državni zavod upravlja predstojnik državnega 
zavoda po načelih, ki veljajo za vodenje držav-
nih organov. 

V samostojnih zavodih se oblikuje nadzorni 
svet s tripartitno sestavo ustanovitelja, zapo-
slenih in uporabnikov (ima kadrovsko in nad-
zorstveno pristojnost, vendar pa nikakršnih po- 
slovodskih pristojnosti). Direktor ima vse poslo-
vodske in strokovne pristojnosti (lahko imenu-
je strokovne svete). V manjših zavodih se nad- 
zorstvena in poslovodska pristojnost lahko 
združita v enem samem organu, to je upravnem 
odboru z izvršnimi in neizvršnimi člani (eno-
tirni sistem). 

Financiranje 

Državni zavodi so posredni proračunski upo-
rabniki, financirajo se iz proračuna države ali 
lokalne skupnosti, saj glede na naravo njihove 
dejavnosti ne prodajajo storitev na trgu. 

Samostojni zavodi se financirajo pretežno s 
prodajo storitev javnih služb in drugih stori-
tev na trgu. Sem seveda štejemo tudi plačila za 
zdravstvene storitve, ki jih zdravstveni zavodi 
zaračunavajo zavodu za zdravstveno zavarova-
nje in drugim zavarovalnicam. Delno se tudi 
samostojni zavodi lahko financirajo s pridob- 
ljenimi subvencijami iz proračuna (na podlagi 
javnega razpisa).

Z delom presežka prihodkov nad odhodki sa-
mostojni zavodi samostojno razpolagajo (po 
pokritju morebitnih izgub).

IV. SKLEP

Pridobljena poslovna samostojnost bo vseka- 
kor sprostila motive za večjo podjetnost in us- 
tvarjalnost ter predvsem za večjo učinkovitost, 
kakovost in racionalnost izvajanja javnih služb. 
Prevzem poslovnih tveganj bi se moral odraziti 
pri boljšem nagrajevanju. 

Samostojne javne zavode, ki ustvarjajo prihod-
ke s prodajo storitev na trgu, in javne zavode, 
ki jim Ustava zagotavlja avtonomijo (npr. uni-
verza), bi morali izključiti iz sistema plač v jav-
nem sektorju, sicer pa sistem ohraniti za vse ti-
ste javne zavode, ki so neposredno financirani 
iz proračuna (državni in občinski zavodi).

Seveda ostaja sedanja nepridobitna narava iz-
vajanja javnih služb: zakon izrecno določa, da 
se dejavnost splošnega pomena opravlja na ne-
pridobiten način; cilj opravljanja dejavnosti 
splošnega pomena ni pridobivanje dobička.

Preoblikovanje seveda ne sme biti stihijsko, 
temveč pod nadzorom in na podlagi odločitve 
ustanovitelja in tudi resorno pristojnega mini-
strstva. Sprememba statusne oblike ne pomeni 
privatizacije, temveč le spremembo pravno-or- 
ganizacijske oblike oz. spremembo načina izva- 
janja javnih služb. Po statusni spremembi za-
vod ostaja v javni lasti.

Zavodom, ki svoje storitve prodajajo na trgu 
(samostojni zavodi), je treba prenesti v last 
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premoženje, ki je potrebno za opravljanje de-
javnosti (ga v njih vložiti); s tem se na orga-
ne teh zavodov prenese tudi odgovornost za  
gospodarjenje s premoženjem. To vključuje sa-
mostojno vodenje postopkov javnega naroča-
nja in tudi siceršnjo odgovornost za vzdrževa-
nje premoženja, investicije in razvoj. 
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Prenos izkušenj vodenja podjetij 
v zdravstvo

Povzetek:
Namen tega kratkega prispevka je posredovati 
pogled od zunaj in pokazati na možnosti upo-
rabe izkušenj iz preobrazbe podjetij v gospodar-
stvu v zdravstvenih zavodih. Rad bi ilustriral, da 
je veliko podobnih dilem in izzivov, zato se jih 
da v večji meri uporabiti tudi v tej panogi. Tako 
kot so podjetja merjena po ustvarjenem dobičku, 
se zdravstvo meri po kazalnikih o stanju zdravja 
prebivalstva. Res je tudi, da dobra podjetja svojo 
uspešnost merijo še po marsičem drugem poleg 
dobička ter da morajo zdravstveni zavodi poslo-
vati uravnoteženo, se pravi z dobičkom na kon-
cu leta, četudi to ni najpomembnejši kriterij.

Abstract:
The purpose of this short article is to provide an 
outside view of this topic and to point to the pos-
sibilities of using the experiences from the trans-
formation of companies in the healthcare institu-
tes. I would like to illustrate that lots of similar 
dilemmas and challenges exist in the healthcare 
sector which means that such experiences could 
be useful. Likewise, the performance efficien-
cy of the companies is measured by the realised 
profit, the performance efficiency of healthcare 
institutes is measured by the health of populati-
on. The truth is, however, that successful compa-
nies measure their performance efficiency also 
by other indicators besides the profit and that 
balanced scorecard system has been introduced 
in healthcare institutes which requires that they 
end a business year with profit although it is not 
considered as the most important criterion.
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UVOD

Namen tega kratkega prispevka je posredovati 
pogled od zunaj in pokazati na možnosti upo-
rabe izkušenj iz preobrazbe podjetij v gospodar-
stvu v zdravstvenih zavodih. Rad bi ilustriral, 
da je veliko podobnih dilem in izzivov, zato se 
jih da v večji meri uporabiti tudi v tej panogi. 
Tako kot so podjetja merjena po ustvarjenem 
dobičku, se zdravstvo meri po kazalnikih o sta-
nju zdravja prebivalstva. Res je tudi, da dobra 
podjetja svojo uspešnost merijo še po marsičem 
drugem poleg dobička ter da morajo zdravstve-
ni zavodi poslovati uravnoteženo, se pravi z do-
bičkom na koncu leta, četudi to ni najpomemb-
nejši kriterij.

V tem prispevku se bom ukvarjal z mikro po-
dročjem, se pravi z organizacijo in odnosi v za-
vodih, ne pa z dilemo o zdravstvu kot sistemu, 
čeravno močno verjamem v potrebnost učin-
kovitega javnega zdravstva in dostopnost ustre-
znega zdravljenja za vse ne glede na premoženj-
sko stanje in druge razloge.

Imam pa dilemo: ali je javno zdravstvo možno 
izvajati le z javnimi zavodi ali se ga da izvajati 
tudi z zasebnimi? Tema za drugič.

Zaradi prostorske omejitve bodo teme bolj tak-
sativno navedene, za podrobnejšo obravnavo je 
potrebnega več časa in prostora. 

Moje razmišljanje temelji na relativno omeje-
nih informacijah o stanju in zato predstavlja 
pogled uporabnika sistema od zunaj. Zavedam 
se, da je že danes nekaj odličnih zavodov, veliko 
učinkovitih timov in odličnih sodelavcev v njih. 
Namen tega prispevka je spodbuditi ta zdrava 
jedra za preboj k odličnosti. 

SPLOŠNA IZHODIŠČA

Podjetjem, ki delujejo na trgu, ta odreja mini-
malen še konkurenčen izdelek, storitev, ceno, 
zato podjetja, ki so uspešna, najbolje trajno za-
dovoljujejo potrebe in pričakovanja kupcev, la-
stnikov, socialnega okolja, zaposlenih.

Politika mora v zdravstvu z družbenim kon-
senzom določiti, kakšna so izhodišča in do ka-
kšnih storitev je pacient kot središče vseh ak-
tivnosti upravičen. Skladno s tem in normativi, 
ki so, verjamem, poznani, se določi potrebna 

višina sredstev, ki se temu nameni v družbe-
nem produktu. 

Nesprejemljivo je, da so pravice določene bolj 
bogato, kot smo kot družba pripravljeni plačati, 
zdravniki in zdravstvo pa so prisiljeni odločati, 
kdo kaj dobi in kdo ne, ker sistem nima dovolj 
sredstev za vse.

V podjetjih, v katerih ni dovolj sredstev, se pri-
oritete na novo določijo in trošenje se zmanjša 
in tako bi bilo treba delovati tudi v zdravstvu. 
Seveda se zavedam, kaj to pomeni in da to ni 
enostavno, zato je še toliko bolj pomembno, da 
se sredstva racionalno porabljajo.

Sistem mora spodbujati racionalno rabo, ne 
pa porabo odobrenih sredstev z namenom, da 
jih ne bi naslednji proračun zmanjšal. Nujno je 
samostojno delo poslovodstev zavodov in na-
grajevanje uspešnih. Ni sprejemljivo, da Mini-
strstvo za zdravje določa število izvajalcev pro-
cesov, zaposlenih – skratka, zavodom je treba 
dati odgovornost za poslovanje v okviru letne-
ga plana.

Več o tej tako pomembni temi ne bom razpra-
vljal, vendar je ključno, da se te odločitve sprej-
mejo in ne pometajo pod preprogo. Na tak na-
čin se zdravniki dobesedno dnevno odločajo 
med življenjem in smrtjo ljudi, ki jim zdravlje-
nje odobrijo ali pa odtegnejo. V mojih stikih z 
zdravniki je bilo to poudarjeno kot najbolj stre-
sno in vprašljivo od vsega drugega. To je veli-
ka razlika od odločitev v gospodarstvu, saj tam 
posledice niso tako usodne.

VODENJE KOT ENAKOVREDNA STROKA 
OSTALIM V ZDRAVSTVU

V gospodarstvu je vsaj v dobrih podjetjih z ak-
tivnimi lastniki vodenje pripoznano kot naj-
pomembnejša stroka, ki na optimalen način 
razporeja resurse, ljudi in znanja za dosego de-
finiranih ciljev.

Vodenje povezuje vse ostale stroke in zagota-
vlja prostor in pogoje za dialog z njimi za spre-
jem pravih odločitev, motiviranost vseh vplete-
nih, merjenje ciljev, nagrajevanje, kontrolo …
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Vodstvena stroka je tista, ki določa strategijo, 
smer podjetja, upošteva branžne zakonitosti, 
zna postavljati vprašanja za presojo različnih 
branžnih opcij, oceni tveganje in skupaj s teh-
ničnimi strokami dosega konsenze za odločitve 
ali pa prevzame tveganje in se odloči, kadar je 
v odsotnosti konsenza odločitev treba sprejeti.

Po mojih informacijah v zdravstvu medicina 
prevladuje, vodstvena znanja se podcenjujejo. 
Vodstva zavodov naj bi bila pretežno iz vrst 
zdravnikov, ki pa se praviloma vodenja niso 
učili. Pogosto tako dobimo slabega vodjo in iz-
gubimo dobrega zdravnika. Se strinjate? Ali pa 
se motim in na medicinski fakulteti obstajajo 
programi za management v zdravstvu? 

Kdo od zdravnikov je v rednem procesu izo-
braževanja imel treninge učinkovitih sestan-
kov, različnih tehnik pogajanj, nabavnih veščin 
za izbor najboljšega ponudnika, uvajanja iz-
boljšav po principih vitke proizvodnje 6Sigma? 
Kdo se je seznanjal s tehnikami analize proce-
sov v organizacijah, različnimi tipi organizacij, 
načeli uvajanja sprememb v organizacijah, pro-
jektnim vodenjem, prepoznavanjem različnih 
profilov ljudi in njihovega optimalnega kombi-
niranja v timih, motiviranjem sodelavcev, me- 
todami vodenja s cilji, kariernim načrtova-
njem, upravljanjem talentov itd.?

Res je, da tudi vodje v gospodarstvu tega vsega 
ne znajo sami, se pa zavedajo, da so ta znanja 
potrebna, in jih poiščejo bodisi v kolektivu ali 
pa zunaj v vlogi svetovalcev, ko jih potrebujejo.
Vsa ta orodja lahko ob učinkoviti uporabi po-
večajo učinkovitost, produktivnost ter znižajo 
stroške, potrebne investicije ipd. Po izkušnjah v 
industriji je tudi v dobrih organizacijah še ve-
dno rezerve za najmanj 5 odstotkov – pri zelo 
pesimistični oceni. V zdravstvu se lahko osre-
dotočim že samo na ceno nabavljenih materia-
lov, storitev in zdravil, prihranki pa bi bili tudi 
na strani pacientov: izginile bi polne čakalnice, 
izgubljene ure čakajočih, podvajanje čakalnih 
list. Administrativno medicinski kader bi pri-
hranil ogromno ur z avtomatizacijo in vpeljavo 
logike, da se vsak dogodek ali strošek vpiše 
samo enkrat, na enem mestu, da se cel kup 
vnosov avtomatizira, zajema iz baz podatkov. 
Verjetno v svetu že obstajajo preverjeni progra-
mi, zato ne rabimo izumljati tople vode.

Kolikšni bi bili šele prihranki pri izkoriščenosti 
delovnega časa, ko bi se zaposleni v večji meri 
ukvarjali s tistim, za kar so usposobljeni.

DVIG ZAVZETOSTI IN MOTIVIRANOSTI

Zgoraj opisana orodja so samo »skalpeli in 
klešče« v rokah vodij. Enako pomembno pa 
je področje, vezano na naše odnose, vrednote, 
motivacijo. Brez tega so orodja samo na voljo v 
»delavnici« in nimajo koristi.

Orodja iz nabora vodenja pa uporabljajo tisti, 
ki so pripravljeni kaj narediti, spremeniti, torej 
zavzeti in motivirani.

Uporaba modelov predpostavlja, da vsi ljudje 
enako reagiramo na situacije. Dejstvo pa je, da 
se ljudje razlikujemo po osebnostnih lastno-
stih, zato v situacijah različno reagiramo, dnev-
na razpoloženja in nivoji stresa pa te razlike 
samo še povečujejo.

Torej se bodo še tako dober sistem in organiza-
cijski predpisi izvajali različno, bolje ali slabše, 
odvisno od posameznikov, njihove zavzetosti 
in motiviranosti tisti trenutek.

Prihranki oziroma boljši rezultati, ki so posle-
dica večje zavzetosti, motiviranosti in boljšega 
ter usklajenega dela, so velikanski in predsta-
vljajo priložnost za preboj!

Po rezultatih Gallupovega inštituta1 je v Slove-
niji kar 70 % zaposlenih nezavzetih in aktivno 
nezavzetih, takih, ki lahko naredijo celo škodo 
organizaciji, pa je celo 15 %. Samo 15 % je ak-
tivno zavzetih in ti prispevajo k boljšim rezul-
tatom in doseganju ciljev organizacije.

Verjamem, da je rešitev v ozaveščanju in delova-
nju v skladu s poslanstvom vsakega posamezni-
ka, tima in organizacije, kar predstavlja enega 
od štirih temeljev za motivirane in zavzete so-
delavce. Sodelavcev ni možno motivirati, svoje 
delo morajo imeti radi, zato motivacija prihaja 
od znotraj, kar predstavlja drugi temelj. Tretji 
element so delovni pogoji, ki naj jih zagotavlja 
vodstvo, tako kot vzpostavitev sistema nagraje-
vanja. 

1 Gallup, State of the Global Workplace Report in State of the 
U.S:Workplace report.



mag. Andrej Božič Prenos izkušenj vodenja podjetij v zdravstvo

23. strokovno srečanje ekonomistov in poslovodnih delavcev v zdravstvu, Bohinjska Bistrica 26. in 27. maj 201650

Začne se s SPOŠTOVANJEM
S pravim in celostnim spoštovanjem se začne 
vsaka komunikacija. Spoštovanje omogoči bolj-
še ODNOSE, ki vodijo do ZAUPANJA, ta pa 
predstavlja temelj za izvajanje sprememb.

Dobri odnosi in komunikacija z zaupanjem so 
torej predpogoj za dobro timsko delo, brez ka-
terega ni uspešnega dela nobenega tima ali or-
ganizacije.

Spoštovanje ne pomeni le oziroma sploh ne po-
meni, da se pozdravljamo, da si puščamo pred-
nost pred vrati. To je samo vljudnost, bonton. 
Gre za to, da cenimo različnost, da smo toleran-
tni do drugačnih mnenj, da nas sodelavci zani-
majo, se poslušamo in slišimo, smo empatični 
do razpoloženj in reakcij drugih, da nam je mar 
za njihove cilje, ne le lastne in organizacijske …

V gospodarstvu se iz stila vodenja s pozicije 
moči in hierarhičnih nivojev prehaja v sodelo-
valno vodenje, pri katerem sta pomembna sku-
pno poslanstvo in vizija.

V takem načinu vodenja so vsi sodelujoči po-
membni: od čistilcev in receptorjev do inženir-
jev in prodajalcev. Ni pomembnejšega sektorja 
ali nivoja, vsi delamo za isti cilj, le odgovornost 
je z vodenjem večjega področja ali pa s položa-
jem večja in s tem tudi nagrada.

Več kot imamo znanja in/ali organizacijske 
moči, toliko večja je naša odgovornost za sta-
nje organizacije, ne smemo pa delovati, kot da 
je naše delo več vredno.

Moj vtis je, da je v zdravstvu pomembnost po 
sektorjih, še bolj pa po nivojih, izrazito v pre-
vladi, da se podcenjuje prispevek delov siste-
ma, ki niso vrhunski zdravniki, da je prevlada 
»bogov v belih haljah«. Kljub temu vsi vemo, 
da ni bolnišnice brez čistoče, delujočih siste-
mov, prijazne nege, pomirjujočih in strokovnih 
sester itd.

Danah Zohar pravi, da je organizacija dolgo-
ročno uspešna šele takrat, ko vsaj 80 % sode-
lavcev živi in verjame v skupno poslanstvo. 

Torej morajo tudi čistilke in receptorji, nego-
valci ter medicinske sestre in brati verjeti, da so 
del sistema, ki izpolnjuje višje cilje, poslanstvo, 
da počnejo nekaj, kar ima smisel.

Kaj motivira sodelavce?
Zaposleni bodo dvignili svojo motiviranost ob 
ustreznem vodenju. Govoril sem o spoštova-
nju, ki je predpogoj, ni pa dovolj. Prav tako viš-
ja plača oziroma sistemi nagrajevanja ne bodo 
dali dolgoročnih in trajnih rezultatov.

Plače so seveda zelo pomembne. Z denarjem 
v tržni ekonomiji kupujemo stvari in storitve, 
ki jih potrebujemo. Dokler plače nimamo ali 
pa ta ne omogoča normalnega preživetja, je 
lahko motiv za dosego boljšega stanja. Vendar 
je v normalnih okvirjih plača le higienik, kar 
pomeni, da se z njeno pomočjo primerjamo z 
drugimi v okolju: ali dobimo za približno enak 
napor in delo primerljivo enak dohodek. Če 
ne, lahko ta razlog seveda vodi v menjavo služ-
be, ne pa v višjo motiviranost.

Najbolj znan avtor, ki je raziskoval, kaj nas mo-
tivira, je Abraham H. Maslow, ki – malo po- 
enostavljeno – trdi, da človek najprej zadovolji 
potrebe po preživetju in varnosti, potem pa za-
dovoljuje svoje višje potrebe. To pa se v praksi 
ne potrjuje v celoti.

Kako si lahko sicer razlagamo, da se ljudje bo-
rijo za svoja prepričanja in pravice, gredo na 
ceste, demonstrirajo, četudi s tem ogrožajo 
svoje preživetje in varnost?

Meni je veliko bolj blizu lestvica motivov Hazel 
Guest in pokojnega Iana Marshalla, soproga in 
tesnega sodelavca Danah Zohar. 

Marshall loči med negativnim in pozitivnim 
delom motivacijske lestvice. Med negativnimi 
motivatorji so razosebljenje, občutek krivde 
in sramu, apatija, strah, jeza, pohlep in preti-
rana samozavest. Mogoče se zdi na prvi po-
gled nerealno govoriti o razosebljanju, krivdi 
in sramu, zato tu navajam primer zaposlenih 
v nekaterih podjetjih v gradbeništvu, ki (so) se 
nedvomno počutili(jo) razosebljeno ob nečlo-
veških pogojih dela, prisoten je občutek sramu 
in/ali krivde, ker kljub trdemu delu ne morejo 
omogočiti sebi in družini normalnega prežive-
tja. Koliko delavcev je v Sloveniji apatičnih in 
jim je vseeno, kaj se dogaja, jih je strah pred 
prihodnostjo, pred izgubo službe ipd.? Vedno 
več ljudi motivira samo jeza, ki je zelo destruk-
tivna tako za organizacijo kot družbo. Po Mar-
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shallu in po mojih izkušnjah organizacije, ki 
pretežno funkcionirajo iz negativnih vzgibov te 
lestvice, dolgoročno niso uspešne.

Zato je pomembno ozavestiti pozitivne moti-
vatorje, kot jih navaja Marshall. Ti so: razisko-
vanje, sodelovanje, notranja moč, vrhunsko ob-
vladanje, skrb za prihodnje rodove in služenje 
višjim ciljem. Ljudi premikajo potrebe po pri-
padnosti dobremu timu in organizaciji, sodelo-
vanju, raziskovanju, skrbi za prihodnje genera-
cije, izpolnjevanje višjih ciljev.

Pripadnost dobremu kolektivu, kjer je tudi nji-
hov doprinos spoštovan, daje vsakemu spošto-
vanje ožje in širše okolice, občutek samoreali-
zacije, smisla v življenju.

To ne velja samo za višje izobražene, te potre-
be imamo vsi! Delavci na liniji v proizvodnji 
boljše delajo in lažje vzdržijo napore, če vedo, 
da organizacija njihov trud spoštuje, da brez 
njihovega doprinosa ni zadovoljnega kupca in 
s tem plače, morebiti na dolgi rok tudi službe 
za otroke. Zato se mi zdi nujno vrniti spošto-
vanje in osmisliti tudi vse ostale dejavnosti v 
zdravstvu.

In pri nas so še vodje, ki menijo, da lahko s 
strahom motivirajo in delajo preobrazbe pod-
jetij!?

Način vodenja
Vodstvo je odgovorno za vzpostavitev takega 
okolja, ki bo dopuščalo razvoj in motiviranost 
ter zavzetost po zgoraj opisanih vzgibih.

Najbolj odgovoren je vodja organizacije, skupaj 
s še 2–5 % pomočnikov, ki jim Danah Zohar 
pravi »vitezi«. Ti morajo pridobiti podporo še 
vsaj 10 % zaveznikov iz srednjega managemen-
ta, vsi skupaj pa imajo odgovornost prepričati 
še vsaj 80 % ostalih. Vodje na vrhu to naredijo 
tako, da »živijo v skladu s tem, kar pridigajo«, 
torej z lastnim zgledom.

Če ni pridobljenih ostalih sodelavcev v organi-
zaciji, ni uspeha!

Po raziskavi Zoharjeve je pomembno, da se 
vodje nahajajo na pozitivnem delu motivacij-
ske lestvice in vsaj dve stopnji višje od tistih, 
ki jih želijo pritegniti. Torej samo red in disci-
plina (beri: strah kot motivator) ne prineseta 

uspeha, seveda pa sta nujna za dobro funkci-
oniranje sistema. Zavzeti zaposleni, ki uskla-
jeno delujejo za dosego skupnega cilja celo 
v pomanjkanju organizacijskih predpisov, to 
kompenzirajo s skupnimi vrednotami in po-
slanstvom, zato le napisani organizacijski pred-
pisi (red in disciplina) v takih organizacijah 
niso več toliko potrebni.

Ne glede na skupno vizijo in poslanstvo morajo 
biti zaposleni ustrezno nagrajeni, sicer bo nji-
hov učinek manjši ali pa bodo odšli.

Kakršne koli izjeme, drugačna uporaba pravil 
za različne skupine zaposlenih in obvodi pravil 
pa vodijo k razgradnji sistema, ko vsak pogra-
bi, kar mu je pač na voljo.

Pri vrhu je za to več možnosti, ostali pa nosi-
jo domov drobnarije ali pa iz jeze, ker tudi tega 
ne morejo, uničujejo lastnino podjetja.

Razvoj dobre organizacije in timov je možen le 
ob samostojnosti vodstev zavodov in prevze-
manju polne odgovornosti za zastavljene cilje. 
Uspešnih kolektivov ne bo, če bo treba za vsa-
ko malenkost čakati na odobritev politike, s 
čimer vodstvo izgubi avtoriteto. To predstavlja 
priložnost za borbo klikam znotraj, ki imajo 
trenutno večjo podporo aktualne politike, ne 
pa znanja iz stroke in vodenja.

ZAKLJUČEK

Javni zavodi, tudi v zdravstvu, lahko pridobijo 
veliko izkušenj in dobrih praks v gospodarstvu, 
čeprav so seveda bistvene razlike med njimi.

V zdravstvu mora postati središče pacient, tako 
kot je to v gospodarstvu kupec.

Zaradi pacienta zdravstvo obstaja, pacient ga 
financira in zato mu pripada tudi spoštovanje 
tako njegovega časa in potreb kot tudi ustre-
znega človeškega odnosa. Si lahko predstav- 
ljate kupca v gospodarstvu, ki mu ne bi znali 
povedati, kdaj bo dobil blago, nanj bi čakal ure, 
dneve brez informacije ipd.?

Vodenje v zdravstvu mora postati enakovredna 
stroka, vodstveni kadri pa se morajo za vodenje 
ustrezno usposobiti. Za vožnjo avtomobila zah-
tevamo izpit, za šofiranje – vodenje zavodov 
pa še ne.
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V zavode je treba uvesti vse metode in orodja 
sodobnega vodenja, posebno načela in metode 
zagotavljanja zavzetosti in motiviranosti zapo-
slenih.

Zavodi morajo biti zavezani ciljem poslovanja, 
pri izvedbi pa morajo biti samostojni. Patronat 
države je samo dobra pot v neučinkovitost in 
izgovor za vodstva zavodov.

Podlaga za izbor vodstev mora biti strokovna, 
ne sme pa biti to poslušnost vsakokratni poli-
tiki.

Nagrajevanje vseh zaposlenih mora biti dome-
na vodstev, ne pa državnih plačnih sistemov. 
Ko gledam, kaj vse sistemsko v zdravstvu ne 
ustreza zdravim načelom za uspešno vodenje, 
me vedno znova preseneča, koliko odličnih lju-
di srečujem in kako dobre storitve še praviloma 
pacienti dobivamo.

V zdravstvu sem srečal ogromno zaposlenih s 
pravimi vrednotami, ki izvajajo poslanstvo, v 
katerega verjamejo. Seveda ti zaradi neustre-
znosti sistema zato še toliko bolj trpijo.

To me navdaja z optimizmom in verjamem, da 
je zelo dober potencial za pozitivne spremem-
be.

Kar potrebujemo, je peščica ljudi v vrhu po-
litike, ki bi delovala, kot sem se trudil opisati. 
Določila bi nacionalni konsenz glede razmerja 
med paketom storitev, višino solidarnosti med 
koristniki in sredstva, ki smo jih kot družba 
pripravljeni plačati, potem pa nastavila sposob-
ne in strokovne vodje zavodov in proces izbolj-
šav se bo lahko začel.

Misija nemogoče? Ne, samo začeti je treba.
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mag. Robert Cugelj
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS - SOČA

Prihodnost upravljanja javnih 
zdravstvenih zavodov na terciarnem in 

sekundarnem nivoju

Povzetek:
Vodenje oz. upravljanje bolnišnic z vsemi pristoj-
nostmi in tudi odgovornostmi je ena od temeljnih 
nalog poslovodnega organa. Predvsem gospodar-
ska kriza in ukrepi Vlade Republike Slovenije pa 
so funkcijo poslovodnega organa razvrednotili, 
upravljanje javnih zdravstvenih zavodov pa na-
redili togo in neučinkovito. Zato je nujno, da se 
postavijo nove smernice vodenja in upravljanja 
bolnišnic v smeri delovanja javnih gospodarskih 
podjetij v 100-odstotni državni lasti.

Abstract:
Management of hospitals with all the powers and 
responsibilities is one of the fundamental tasks 
of the management body. The decisions of the 
government, the economic crisis and the un-pre-
paredness of management for the crisis caused 
the system to become rigid and inefficient. It is 
therefore necessary to design new management 
guidelines and focus hospital management in the 
direction of public-ownership companies.
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1. UVOD

Zdravstvo je z vidika vodenja od leta 1990 dalje 
doživelo že kar nekaj pomembnih sprememb, 
ki pa so na žalost šle v smeri manjše avtono-
mnosti in večje regulative sistema vodenja, ki 
jih je sprejemal regulator (beri: Vlada Repu-
blike Slovenije). Razloge, da je bilo temu tako, 
gre iskati predvsem v dejstvu, da je vlada že-
lela prek zakonskih ukrepov omejiti porabo v 
zdravstvu in s tem ohraniti zdravstveni sistem 
v kolikor toliko stabilnem stanju. Verjetno 
gre iskati razloge tudi v velikem nezaupanju 
do upravnih in poslovodnih organov, ki jih je 
pravzaprav vlada imenovala sama. Pri teh de-
janjih pa je nekoliko nespretno posegala v pri-
stojnosti svetov zavodov kot organa upravljanja 
in še bolj rigorozno v pristojnosti poslovodnih 
organov. Proces celotnega vodenja in upravlja-
nja je postajal čedalje bolj tog, upravni in po-
slovodni organi pa so postajali administratorji 
sistema, namesto da bi sistem nadzorovali, vo-
dili in upravljali. 

Gospodarska kriza je sistem vodenja in upra-
vljanja samo še poslabševala. Ena večjih na-
pak vlade v času gospodarske krize in tudi 
slovenskega parlamenta kot tistega, ki spreje-
ma zakone, pa je bilo popolno razvrednote-
nje poslovodnega organa z vidika upravljanja 
človeških virov oz. zaposlenih znotraj javnih 
zdravstvenih zavodov. Poslovodnim organom 
je bilo vzeto vse, kar bi morali tudi v kriznih si-
tuacijah najbolj obvladovati, to je zaposlovanje, 
nagrajevanje, kaznovanje, itd. Namesto tega se 
je ustvarila uravnilovka na vseh nivojih upra-
vljanja s človeškimi viri, zaposlovanje je bilo v 
rokah lastnika javnih zavodov in delno v ro-
kah organov upravljanja, nagrajevanja delovne 
uspešnosti ni bilo, stimulacije za dobro opra-
vljeno delo ni bilo, kakor tudi ne kazni za sla-
bo opravljeno delo. Sistem je zato postajal tog, 
odlični zaposleni so se po učinkovitosti začeli 
približevati manj učinkovitim, postavile so se 
meje učinkovitosti, ki so ustrezale predvsem 
manj učinkovitim. Zdravstvo je pod takimi po-
goji definitivno izgubljalo na vseh ravneh, na 
produktivnosti, razvoju, nezadovoljstvo med 
zaposlenimi se je povečevalo. Poleg zgoraj opi-
sanega je pavšalno zmanjševanje prihodkov, 
zniževanje amortizacijskih sredstev in hkratna 
zahteva po povečanju števila obravnavanih pa-

cientov, skrajšanju čakalnih dob, višanju kako-
vosti obravnave – skratka ohranitvi zdravstve-
nega sistema na povprečnem evropskem nivoju 
– povzročila, da je večina bolnišnic padla v 
velike finančne težave, zaustavil se je razvoj, ni 
bilo nabav nove opreme, premalo se je vlagalo 
v vzdrževanje obstoječe infrastrukture itd.

Pri tem vsekakor ne moremo prezreti dejstva, 
da poslovodstva in tudi upravni organi na 
tako korenite spremembe in predvsem krizo 
niso bili v celoti pripravljeni, kar je povzroči-
lo zamik pri ključnih odločitvah, ki bi jih po-
slovodstva morala imeti v predalih za primere 
kriznih situacij. Človeška narava je pač taka, 
da ukrepaš takrat, ko neko dejstvo že nastopi, 
in ne takrat, ko neko dejstvo nastaja. Pri tem se 
vsi tako radi sklicujemo na Demingov krog, ki 
kot prvo fazo v sistemu definira načrtovanje. 
V opisanem zgornjem primeru gre za načrt v 
primeru kriznih situacij, ki bi ga morala imeti 
vsaka inštitucija ali, če želite, gre za sistem ob-
vladovanja tveganj.

No, gospodarska kriza je minila – vsaj tako 
pravijo sindikati – in tudi nekatere, predvsem 
statistične analize (če ste imeli vsaj nekaj ur 
statistike, dobro veste, kaj vse je možno s sta-
tistiko prikazati), pa tudi vlada se rada pohvali 
z odlično gospodarsko rastjo takrat, ko je treba 
napredek zagovarjati pred vsemogočno Evro-
po, in nekoliko manj, ko se pogaja s sindikati 
o plačah in pravicah, od katerih so nekatere že 
zapisane in obljubljene, in o pravicah, ki so si 
jih zastavile sindikalne strani. Zato je verjetno 
res čas, da začnemo razmišljati o novih dejst- 
vih, ki so povezana z vodenjem in upravlja-
njem javnih zdravstvenih zavodov (JZZ). Maj-
hen korak k drugačnosti je vlada že naredila, 
ko je ukinila določilo interventnega zakona o 
zaposlovanju in iskanju dvojnih soglasij pri la-
stniku in organu upravljanja. Ko sem z velikim 
presenečenjem poslušal enega od vodilnih v 
zavodu, ki je izjavil, da si ne predstavlja, kako 
bo sedaj krotil svoje zaposlene, ko mu lastnik 
in upravni organ ne diktirata več zaposlitev, se 
upravičeno sprašujem, ali smo poslovodstva in 
tudi organi upravljanja resnično že pripravljeni 
sprejeti drugačne načine vodenja, ki prinašajo 
predvsem večjo odgovornost ravno vodstvene-
ga kadra.
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2. VODENJE IN UPRAVLJANJE 
BOLNIŠNIC

Prvi korak kakršnegakoli spreminjanja nači-
na vodenja in upravljanja je določitev delova-
nja slovenskega bolnišničnega sistema. Imamo 
več možnosti: Slovenija lahko deluje kot enovit 
zdravstveni bolnišnični sistem (sistem holdin-
ga, sistem deluje po načelu specializacij bolni-
šnic) ali pa sistem ostane tak kot doslej (bolni-
šnice delujejo vsaka zase).

2.1 Slovenija kot enovita zdravstvena
bolnišnična regija
Ko smo v Univerzitetnem rehabilitacijskem in- 
štitutu RS - Soča (URI-Soča) pred petimi leti 
začeli uvajati nov poslovno-informacijski sis-
tem, smo imeli možnost obiskati Landesklini-
ken Holding – (LKH). Za lažjo predstavo veli-
kosti je holding primerjan s podatki slovenskih 
bolnišnic. (Slika 1).

Slika 1: 
Primerjava podatkov Landeskliniken Holding – LKH s podatki slovenskih bolnišnic

Model, ki je vzpostavljen v LKH, je odličen 
model za slovenske razmere. LKH ima vzpo-
stavljen enoten poslovni in bolnišnični infor-
macijski sistem v vseh 27 bolnišnicah. Ker je 
sistem enoten, nimajo težav s pošiljanjem in 
uporabo podatkov o pacientih med bolnišnica-
mi, pošiljanjem slikovnega gradiva, podatki o 
zdravilih, ki jih je pacient prejemal v posame-
zni bolnišnici, itd. Imajo enotno službo za in-

formatiko, v vsaki bolnišnici je eden ali največ 
dva informatika, ki skrbita za komunikacijo z 
enotnim centrom. Imajo skupno nabavo vsega 
potrošnega materiala in opreme za vse bolni-
šnice. Poleg tega imajo tudi enotno službo za 
vzdrževanje, ki deluje podobno kot centrali-
zirana informatika. Ker so klinike združene v 
holding pod enim krovnim vodstvom, morajo 
med seboj sodelovati na področju izmenjave 
kadrov, na področju izmenjave pacientov in na 
področju izmenjave znanj in novih pristopov k 
zdravljenju. To je odličen model, ki omogoča 
racionalizacijo delovanja bolnišnic. Model ima 
torej veliko pozitivnih lastnosti. Res pa je, da je 
takšen sistem zelo težko vpeljati iz obstoječega 
sistema, ki je popolnoma drugače organiziran, 
kar velja tudi za slovenski bolnišnični sistem.

Celoten slovenski bolnišnični prostor je ena 
in celovita zdravstvena regija z enotnim upra-
vljanjem vseh bolnišnic po načelu holdinga.

2.2 Združevanje vodenja in upravljanja 
bolnišnic glede na specializacijo
Druga možnost je združevanje bolnišnic glede 
na specializacijo. To pomeni da imamo:
•	 enoten klinični center (ni več delitve na 

UKC LJ in UKC MB);
•	 združene Splošne bolnišnice Celje,                               
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Jesenice, Izola, Murska Sobota, Novo me-
sto, Nova Gorica, Slovenj Gradec;

•	 združene specializirane bolnišnice: URI 
Soča, Trbovlje in Brežice – postaneta 
specializirani bolnišnici, Onkološki inšti-
tut, Golnik, Valdoltra, Sežana, Topolšica, 
Center za zdravljenje bolezni otrok;

•	 združene psihiatrične bolnišnice: Ljubljana, 
Begunje, Idrija, Ormož in Vojnik.

V sklopu podobnega razmišljanja je možna 
tudi naslednja varianta:
•	 enoten univerzitetni zdravstveni center, v 

katerega sodijo UKC LJ, UKC MB, URI-So-
ča, Golnik, Valdoltra, Onkološki inštitut. 
Torej na enem mestu dobimo vrhunskost 
na vseh področjih, ki jih mora zdravstvo 
obvladovati.

•	 združene Splošne bolnišnice Celje, Jese-
nice, Izola, Murska Sobota, Novo mesto, 
Nova Gorica, Slovenj Gradec, 

•	 Sežana, Topolšica, Center za zdravljenje 
bolezni otrok, Trbovlje in Brežice se zdru-
žijo s splošnimi bolnišnicami, ravno tako 
obe bolnišnici za porodništvo.

•	 združene psihiatrične bolnišnice Ljubljana, 
Begunje, Idrija, Ormož in Vojnik.

Bolnišnice združujemo glede na specialnost 
delovanja.

Oba modela sta možna v sklopu delovanja nor-
malnega poslovnega okolja po načelu delovanja 
holdingov in iz tega izhajajočega načela javne-
ga gospodarskega podjetja. V kolikor takšnega 
modela vodenja Slovenija ne bi mogla sprejeti, 
potem ostane samo varianta 2.3.

2.3 Bolnišnice delujejo ločeno – ohranitev 
obstoječega sistema
Verjetno bi takšen sistem najbolj odgovarjal 
vsem, torej tistim, ki smo si v preteklosti izo-
blikovali sloves dobrih zdravstvenih inštitucij 
tako doma kakor v tujini in imamo jasno začr-
tano prihodnost. Verjetno bi ohranitev obstoje-
čega sistema odgovarjala tudi tistim zdravstve-
nim zavodom, ki se trudijo postati kakovostne 
zdravstvene inštitucije in imajo začrtano pot 
v prihodnost in zelo visoko podporo lokalnih 
skupnosti. Odgovarjalo bi tudi vsem tistim, ki 
so tako ali drugače povezani z delovanjem bol-
nišnic, predvsem govorim o strani dobaviteljev.

Sistem ostaja razdrobljen in anarhičen. 

Vsi trije predlogi so možni in verjetno obsta-
ja še kakšen boljši, ki v tem prispevku ni zajet. 
Prav pa bi bilo, da se o bodočih sistemih vode-
nja in upravljanja bolnišnic sproži širša debata, 
preučijo prednosti in slabosti in izbere najpri-
mernejši sistem ter vzpostavi konsenz pred-
vsem na političnem nivoju.

2.4 Splošne ugotovitve in smeritve
Ne glede na to, kateri sistem bi bil izbran, mora 
biti za vse sisteme vzpostavljeno poslovno oko-
lje, ki ga poznajo urejena gospodarska podjetja. 
To nikakor ne pomeni privatizacije bolnišnic, 
pomeni pa, da bodo tudi bolnišnice, ki trenu-
tno delujejo v sklopu javnih zavodov, imele 
enake pogoje poslovanja, kot ga imajo trenutno 
že koncesionarji in večina bolnišnic, ki deluje-
jo v državah Evropske unije. V nadaljevanju je 
navedenih nekaj pomembnih vidikov novega 
sistema vodenja.

Z vidika lastnika:
•	 Lastništvo zdravstvenih inštitucij na terci-

arni in sekundarni ravni ostane v 100-od-
stotni lasti Republike Slovenije. 

•	 Pravna in statusna oblika se spremeni v 
eno od oblik, ki omogočajo poslovanje po 
načelu javnih gospodarskih družb, npr. 
javna zdravstvena inštitucija, JZI (znebimo 
se naziva zavod). Predlog: sprememba ali 
dopolnitev Zakona o zavodih, v katerem je 
omogočeno, da testne JZZ preoblikujejo v 
javna gospodarska podjetja z določenimi 
omejitvami, kot je razporejanje dobička 
itd. Torej gre za neke vrste vzpostavitev ali 
načelo enakega delovanja kot pri koncesio-
narjih-zasebnikih.

•	 Uvede se testna oblika preoblikovanja JZZ 
v JZI z vsemi zahtevanimi akti, ki so po-
trebni za delovanje JZI po načelu javnih 
gospodarskih družb. Predlog: ena terciarna, 
ena večja in manjša sekundarna bolnišnica. 

Z vidika okoljskih dejavnikov:
•	 Uvajanje načel korporativnega upravljanja 

z jasnimi razmejitvami nalog z vidika la-
stnika, nadzornega organa in poslovodnega 
organa – naloge so v urejenih sistemih 
jasne.
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•	 Vzpostaviti zaupanje lastnikov do organov 
upravljanja in poslovodnih organov.

•	 Dogovor z zdravstveno politiko in ZZZS, 
da testna organizacija postane aktiven pro-
dajalec zdravstvenih storitev, ZZZS pa ak-
tiven kupec, npr. ponujanje storitev ZZZS, 
za katere ima organizacija proste kapacitete 
in so problem čakalne dobe oz. za katere je 
interes po dodatnih storitvah s strani ZZZS 
in Ministrstva za zdravje (MZ), po načelu 
dodatnih storitev po nižji ceni itd.

•	 MZ oz. lastnik ne postavlja omejitev za 
trženje storitev in samoplačniške storitve za 
slovenske prebivalce in tujce.

•	 Vzpostaviti pogoje za delovanje trga delov-
ne sile za vse poklicne skupine. 

Vidik notranjih dejavnikov:
Informacijski sistem:
•	 popolna integracija med BIS in PIS,
•	 brezpapirno poslovanje na vseh področjih 

poslovanja JZI,
•	 torej vzpostavitev osnovnih pogojev za                  

hitro odzivnost v poslovnem in strokov-
nem segmentu.

Zaposleni:
•	 jasni kompetenčni sistemi za zaposlovanje 

javnih uslužbencev,
•	 jasna plačilna politika – nagrajevalna in 

kaznovalna,
•	 jasni kriteriji za nagrajevanje. Trenutni 

sistem se je izrodil zaradi več razlogov: 
ocena 4 od 5 je postala sinonim na neuspeh 
zaposlenega, saj mu je že ena štirica v treh 
letih onemogočila napredovanje; v JZZ si 
ne želimo priznati, da je nekdo odličen, do-
ber ali preprosto slab, in večinoma delamo 
po sistemu uravnilovk, ker smo pač tako 
navajeni, ker nas v to sili sistem nagrajeva-
nja, plačevanja itd. Če sem nekoliko sarka-
stičen, takšen sistem verjetno marsikomu 
tudi ustreza.

•	 Kompetenčne kadrovske službe, ki se bodo 
ukvarjale z razvojem zaposlenih, uvajanjem 
motivacijskih metod med zaposlenimi itd.

3. ZAKLJUČEK

Vlada Republike Slovenije in predvsem reso- 
rno Ministrstvo za zdravje bosta morala teme- 
ljito razmisliti o tem, kakšen sistem vodenja 
bolnišnic bosta zagovarjala v prihodnosti.
Ostaneta lahko na obstoječem sistemu in nare- 
dita manjše korekcije ali pa korenito spremeni-
ta sistem delovanja bolnišnic, za kar pa je po-
trebna močna politična volja na vseh nivojih 
delovanja politike. Najprej pa si odgovorimo na 
vprašanje: ali si sploh želimo sprememb? 
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Jože Veternik
Osnovno zdravstvo Gorenjske

Prihodnost upravljanja in vodenja 
javnih zdravstvenih zavodov 

na primarnem nivoju

Povzetek:
V prispevku Prihodnost upravljanja in vodenja 
javnih zdravstvenih zavodov na primarnem ni-
voju sem na kratko povzel veljavno zakonodajo, 
ki določa in ureja vodenje in upravljanje zdra-
vstvenih domov, ter sprejeto strategijo in resolu-
cijo, ki tudi določata usmeritve na tem področju. 
Zakonodaja v Republiki Sloveniji je stara skoraj 
25 let in javni zdravstveni zavodi so organizacij-
sko, strukturno in upravljavsko še vedno takšni, 
kot so bili leta 1991. S pojavom globalne krize 
v letu 2008 in v letu 2009 tudi v Sloveniji, so se 
pričela zmanjševati finančna sredstva, vse več 
javnih zdravstvenih zavodov (zlasti bolnišnice, 
pa tudi nekateri manjši zdravstveni domovi) je 
bilo soočenih z nelikvidnostjo, zmanjševanjem 
obsega investicij itd.. Vlada RS je sprejela Reso-
lucijo o nacionalnem planu zdravstvenega var-
stva 2016–2025, v kateri je nakazana opredeli-
tev po optimizaciji vodenja zavodov, žal pa ne 
vsebuje odgovora na vprašanje, kakšna bosta bo-
doča vloga in pomen zdravstvenega doma in ka-
kšna bo organiziranost zdravstvenih domov. Me-
nim, da bi bilo treba vodenje in organiziranost 
zdravstvenih domov prilagoditi vzoru iz javnih 
podjetij – majhni zdravstveni domovi nimajo 
dobre in finančno stabilne perspektive, zato bo 
združevanje nujno. Možnosti za združevanje 
in povezovanje zdravstvenih domov je zagotovo 
več, odvisno od interesa ustanoviteljev. 

Abstract:
Our article Future of Management and Leader-
ship of Public Health Institutions on Primary 
Level) summarizes current legislation on mana-
gement and leadership of health care centres, 
and the adopted strategy and Resolution, both 
providing guidelines in this field. Slovenian legi-
slation is almost 25 years old and public health 
institutions have remained the same as in 1991 
in terms of organisation, structure and manage-
ment. In 2008 and 2009, when global financial 
crisis occurred, funds began to reduce and more 
and more public health institutions (mostly ho-
spitals, but also some of the minor health care 
centres) were confronted with illiquidity, decrea-
sing investments funds etc. Slovenian government 
adopted Resolution of national plan on health 
care 2016–2025 (orig. Resolucija o nacionalnem 
planu zdravstvenega varstva 2016–2025), which 
implies optimization of institutional leadership. 
Unfortunately, it doesn't provide any information 
as to the future role and meaning of health care 
centres and their organization. In my opinion, le-
adership and organization of health care centres 
should follow the organizational model of public 
companies. Minor health centres don't have a bri-
ght and financially stable future, therefore their 
integration will be crucial. There are many dif-
ferent possibilities of integration and networking, 
depending on founders' interests.
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I. UVOD

Zakonodaja, ki v Republiki Sloveniji ureja or-
ganizacijo izvajalcev zdravstvene dejavnosti na 
vseh področjih, je stara skoraj 25 let. V tem 
času se kaj dosti ni spremenilo, saj so javni 
zavodi tako na primarnem kot tudi na sekun-
darnem področju organizacijsko, strukturno 
in upravljavsko še vedno takšni, kot so bili leta 
1991. V letu 1994 je začel veljati Zakon o lokal-
ni samoupravi (Ur. list RS, št. 72/93 in dopolni-
tve), ki je spodbudil ustanavljanje novih občin. 
Ker so občine po Zakonu o zdravstveni dejav-
nosti (Ur. list RS, št. 9/92 in dopolnitve) tiste, 
ki zagotavljajo in organizirajo javno zdravstve-
no dejavnost na primarnem nivoju, so se po 
sprejetju Zakona o lokalni samoupravi nekateri 
večji zdravstveni domovi razdelili na manjše, 
bolj lokalne, hkrati pa so zdravstveni domovi s 
povečevanjem števila občin pridobili več sola-
stnikov in soustanoviteljev in, posledično, tudi 
več problemov. 

Zdravstveni domovi so se nekako prilagodi-
li posledicam Zakona o lokalni samoupravi, 
sprejeti so bili novi odloki, v svete zavodov se 
je vključilo več predstavnikov lokalnih skupno-
sti, ki so soustanovitelji zdravstvenega doma, 
vodenje sveta zavoda je prevzel predstavnik 
lokalne skupnosti. Na nekaterih območjih so 
občine ustanovile »skupni organ«, sestavljen iz 
predstavnikov občin, z namenom lažje komuni-
kacije in koordinacije pri sprejemanju ključnih 
razvojnih usmeritev (investicije v zdravstveni 
dom, podelitev koncesij, širitve dejavnosti itd.). 

Do pojava globalne krize v letu 2008 je bilo fi-
nanciranje izvajanja zdravstvenih storitev sta-
bilno, za investicije so sredstva prispevali tudi 
solastniki, t.j. občine, potreb po morebitnih 
spremembah na področju organizacije zdra-
vstvenih domov ni bilo. Dejavnost zdravstva je 
že po svojem značaju, miselnosti, načinu delo-
vanja zelo toga, ne pristaja na spremembe, žal se 
v nekaterih okoljih in sredinah še vedno razmi-
šlja, da v zdravstvu ne veljajo nekateri osnovni 
ekonomski principi delovanja. 

V letu 2009 se je situacija počasi začela spremi-
njati. Zavod za zdravstveno zavarovanje (ZZZS) 
je glede na znižane prilive finančnih sredstev iz 
naslova zdravstvenih zavarovanj pričel ob so-
glasju vlade sprejemati varčevalne ukrepe, kar 

je v zdravstvenih zavodih – zlasti bolnišnicah, 
pa tudi v manjših zdravstvenih domovih – pov-
zročilo nelikvidnost, veliko krčenje investicij 
in izgube v poslovanju. Stanje se je v letu 2015 
izboljšalo, saj so le še trije zdravstveni domovi 
zaključili poslovno leto s presežkom odhodkov 
nad prihodki. 

Ali smo v zdravstvenih domovih s tem, ko se 
je finančna situacija izboljšala, zadovoljni? Ali 
so kljub temu potrebne določene spremembe v 
organizaciji in vodenju? Ali smo sploh pripra-
vljeni na spremembe? 

Aktualna vladna koalicija se je v koalicijski po-
godbi zavezala k okrepitvi vloge zdravstvenega 
doma, ki naj bi ostal »temeljni nosilec« javnega 
zdravstvenega varstva na primarnem nivoju in 
»koordinator« izvajanja zdravstvene dejavnosti 
na določenem lokalnem območju. Da bo zdra-
vstveni dom lahko v bodoče suvereno izvajal 
to poslanstvo, mora biti dovolj velik, stabilen 
in dobro organiziran. Vsi ti pogoji danes niso 
povsod zagotovljeni, zato bodo potrebne spre-
membe v smeri povezovanja, združevanja, do-
ločene centralizacije s ciljem doseganja večje 
finančne stabilnosti in preživetja zdravstvenih 
domov. 

II. ZAKONODAJA 

Organizacijo, vlogo in strukturo delovanja jav-
nih zdravstvenih zavodov, med katere sodi tudi 
zdravstveni dom, določata dva zakona, in sicer 
Zakon o zdravstveni dejavnosti (Ur. list RS, št. 
9/92 in dopolnitve) ter Zakon o zavodih (Ur. 
list RS, št. 12/91 in dopolnitve). 

Zakon o zdravstveni dejavnosti
•	 2. člen Zakona o zdravstveni dejavnosti do-

loča, da se »zdravstvena dejavnost opravlja 
na primarni, sekundarni in terciarni ravni«.

•	 5. člen Zakona o zdravstveni dejavnosti 
določa, da »mrežo javne zdravstvene službe 
na primarni ravni« določa in zagotavlja 
občina oz. mesto.

•	 V II. poglavju zakona je od 7. do 12. čle-
na opredeljena zdravstvena dejavnost na 
primarni ravni. V 7. členu je navedena 
dejavnost, ki se izvaja in sodi na primarno 
raven, v 8. členu je določeno, kje in kako se 
lahko izvaja osnovno zdravstveno varstvo 
(zdravstveni dom, zdravstvena postaja in 
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zasebni zdravstveni delavci), v 9. členu pa 
je določena vsebina dejavnosti, ki se mora 
izvajati v zdravstvenem domu.

•	 V III. poglavju zakona so določeni organi-
zacijska struktura zavoda, vodenje in način 
pridobivanja sredstev.

•	 Zakon omogoča tudi povezovanje javnih 
zavodov v Združenje zdravstvenih zavodov.

Zakon o zavodih
•	 Zakon o zavodih v 1. členu opredeljuje po-

jem zavoda, in sicer:
Zavodi so organizacije, ki se ustanovijo za 
opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraže-
vanja, znanosti, kulture, športa, zdravstva, 
socialnega varstva, otroškega varstva, inva-
lidskega varstva, socialnega zavarovanja ali 
drugih dejavnosti, če cilj opravljanja dejav-
nosti ni pridobivanje dobička.

•	 V Zakonu o zavodih so določeni postopek 
ustanovitve zavoda, organizacija zavoda, 
upravljanje itd. V 51. členu je opredeljena 
možnost statusnih sprememb (pripojitev, 
razdružitev, izločitev), v 52. členu pa mož- 
nost povezovanja zavodov. 52. člen določa: 
Zavodi se lahko s soglasjem ustanovitelja po-
vezujejo v skupnosti zavodov za opravljanje 
skupnih zadev.

Zadeve, ki jih opravlja skupnost zavodov, 
organi in organizacija skupnosti se določijo 
z aktom o ustanovitvi skupnosti in njenim 
statutom oziroma pravili. 

Skupnost zavodov je pravna oseba, če ni 
z aktom o ustanovitvi skupnosti drugače 
določeno.

•	 V Zakonu o zavodih je torej lastnikom 
javnih zavodov dana možnost, da se dogo-
vorijo za povezovanje v skupnost zavodov. 
To pomeni, da imajo občine kot lastniki in 
ustanovitelji zdravstvenih domov že sedaj 
pravno možnost združiti, pripojiti itd. dva 
ali več zdravstvenih domov.

Ministrstvo za zdravje je februarja 2011 pri-
pravilo dokument »Nadgradnja zdravstvenega 
sistema do leta 2020«. Dokument je bil v javni 
razpravi in ga je sprejela tudi Vlada RS. V do-
kumentu so postavljeni cilji za doseganje bolj-
še dostopnosti in boljše organizacije izvajalcev 

zdravstvene dejavnosti. Velik poudarek je na 
povezovanju in mreženju, saj je navedeno: 

»Povezovanje in mreženje zdravstvenih 
zavodov pomeni manj administrativnega 
in več zdravniškega kadra, učinkovitejšo 
uporabo opreme in drugih virov ter zato tudi 
boljšo skrb za paciente.«

Državni zbor RS je sprejel Resolucijo o naci-
onalnem planu zdravstvenega varstva 2016–
2025 »Skupaj za družbo zdravja«, ki je bila 
objavljena v Ur. l. RS, štev. 25, dne 6. 4. 2016. 
V Resoluciji je v poglavju 6.2.2. predstavljena 
zdravstvena dejavnost na primarnem nivoju, 
v poglavju 6.3.5. pa je predstavljeno področje 
upravljanja in vodenja. V resoluciji je sicer tr-
ditev, da »vodenje, upravljanje in nadzor v jav-
nih zdravstvenih zavodih ni ustrezno urejeno, 
da je tudi neustrezno nagrajevanje vodstvenih 
delavcev«, nakazana je optimizacija vodenja 
zdravstvenih zavodov, žal pa resolucija ne pri-
naša prav nobene usmeritve in odgovora na 
naslednja vprašanja: 
•	 kako naj bi bili v bodoče organizirani 

zdravstveni domovi (kot zavodi, kot javna 
podjetja itd.); 

•	 katere dejavnosti in kakšen obseg dela naj 
bi v prihodnosti imel zdravstveni dom;

•	 nikjer ni nakazana opredelitev glede zdru-
ževanja in mreženja, čeprav dokument 
»Nadgradnja zdravstvenega sistema do leta 
2020«, ki jasno opredeljuje povezovanje in 
mreženje, še vedno velja.

III. TRENUTNA ORGANIZIRANOST 
PRIMARNEGA ZDRAVSTVA

Dejavnost primarnega zdravstva je organizi-
rana kot zdravstveni dom, ki je javni zavod. V 
Sloveniji je trenutno 59 zdravstvenih domov. 
Vodijo jih direktorji, ki so večinoma zdravni-
ki, pribl. 20 % zdravstvenih domov pa vodjo 
direktorji nezdravniki. To so praviloma večji 
zdravstveni domovi (ZD) (npr. ZD Ljubljana, 
Osnovno zdravstvo Gorenjske, ZD Celje, ZD 
Koper). Skupaj je bilo v zdravstvenih domovih 
31. decembra 2015 zaposlenih 9.357 ljudi, od 
tega 1.655 zdravnikov in zobozdravnikov in še 
441 specializantov, skupaj skoraj 2.100, kar je 
22,5 % vseh zaposlenih.
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Najmanj zaposlenih ima ZD Radeče, in sicer 
24, največ pa ZD Ljubljana, in sicer 1.446. Pov-
prečni ZD v Sloveniji ima 158 zaposlenih, pri 
čemer pa podatek ni najbolj realen, saj imamo 
v Sloveniji tri zavode na primarnem nivoju, ki 
imajo skupaj kar 3.138 zaposlenih, kar je ena 
tretjina vseh. V kolikor izločimo te tri zavo-
de, t.j. ZD Ljubljana, ZD Maribor in Osnovno 
zdravstvo Gorenjske, ima povprečni ZD v Slo-
veniji 111 zaposlenih, kar ustreza srednje veli-
kemu podjetju. V spodnji tabeli je prikaz števi-
la ZD glede na stanje zaposlenih na dan 31. 12. 
2015:

Vir: Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije. 

V Sloveniji je 6 zdravstvenih domov, ki imajo 
manj kot 50 zaposlenih, in 8 zdravstvenih do-
mov, v katerih je več kot 250 zaposlenih, od tega 
so trije zelo veliki. Več kot 40 % vseh zdravstve-
nih domov ima do 80 zaposlenih in v teh za-
vodih so zagotovo prisotni večji dejavniki eko-
nomskega tveganja. 

Skupnost zavodov osnovne zdravstvene dejav-
nosti je organizirana le še v celjski regiji, na go-
renjskem je organiziran zavod Osnovno zdra-
vstvo Gorenjske, ki združuje vse ZD v en javni 
zavod, na območju Ljubljane pa deluje največji 
zavod, t.j. ZD Ljubljana. 

IV. DILEME IN IZIVI PRI VODENJU 
PRIMARNEGA ZDRAVSTVA

Vodenje zdravstvenega zavoda je glede na za-
starelo in togo zakonodajo in ob prisotnem 
pomanjkanju zdravnikov, zlasti na primarnem 
področju, zapleteno, stresno, nestimulativno. 
Direktorji zdravstvenih domov se soočajo na 
eni strani s problemi, ki so povezani s procesi 

upravljanja, tudi s finančnimi in kadrovskimi 
težavami, na drugi strani pa s problemom po-
polne nevednosti glede bodočega položaja pri-
marnega zdravstva v Sloveniji.

A. Upravljanje in vodenje 
1. Lastniki in ustanovitelji zdravstvenih do-

mov so občine. Večina zdravstvenih domov 
deluje na območju več občin, nekateri ima-
jo tudi 10 in več soustanoviteljev. Ker ima 
praviloma vsaka občina svoje načrte, po-
glede in stališča glede razvoja primarnega 
zdravstva, je pogosto zelo težko usklajevati 
interese vseh občin. Nekatere občine delu-
jejo konstruktivno, nekatere, zlasti manjše, 
bi želele imeti celotno primarno zdravstvo 
urejeno s koncesijami, pogosto se občine ne 
morejo dogovoriti za financiranje skupnih 
projektov itd. Veliko število občin je lahko 
tudi resna ovira za pridobivanje skupnega 
soglasja, npr. pri imenovanju direktorja za-
voda, pri sprejetju Poslovnega načrta, spre-
jetju sprememb Statuta itd. Postopki so obi-
čajno dolgi, mučni, nekonstruktivni.

2. Na področju nadzorne vloge, ki jo izvaja svet 
zavoda pri izdaji soglasij, npr. k Poslovnemu 
poročilu, Poslovnemu načrtu, imenovanju 
direktorja, izplačilu delovne uspešnosti di-
rektorju iz naslova tržne dejavnosti, sedanja 
zakonodaja uzakonja nepotrebno dvojno 
odločanje o isti zadevi. Primer: najprej svet 
zavoda, katerega člani so imenovani pred-
stavniki ustanoviteljev, ki imajo večino v 
svetu zavoda, obravnava in potrdi Poslovni 
načrt zdravstvenega doma, potem pa mora-
jo ta Poslovni načrt potrditi še občine.

3. Zaradi obstoječe ureditve razpisov za spe-
cializante vodstvo zdravstvenega doma ne 
more izvajati celovite in kompetentne ka-
drovske politike. Kljub dejstvu, da se vsako 
leto seznanja Zdravniško zbornico s kadro-
vskimi potrebami in s predvidenimi upo-
kojitvami, so razpisi za nove specializacije 
še vedno nepredvidljivi. Dodaten problem 
v zdravstvenih domovih, zlasti manjših, pa 
je dejstvo, da se večina mladih specialistov 
odloči za delo v bolnišnicah oz. da mladi 
specializanti ob koncu specializacije brez te-
žav zamenjajo regijo in se zaposlijo v drugi 
regiji, torej ne v tisti, za katero so se specia-
lizirali pet, šest let.
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4. Za uspešno vodenje zdravstvenega doma je 
treba imeti tudi ustrezen nezdravstveni ka-
der za izvajanje javnih naročil, dobro analit-
sko službo, pravno službo, službo za infor-
matiko, zelo priporočljiva je lastna notranja 
revizija itd. Vseh teh služb pa zdravstveni 
dom, ki je manjši, ne more zagotoviti, saj so 
stroški preveliki, s tem pa se znižujeta uspe-
šnost in učinkovitost.

5. Veljavni sistem nagrajevanja direktorjev ni 
stimulativen, še zlasti za direktorje, ki po iz-
obrazbi niso zdravniki, hkrati pa sistem ne 
omogoča prav nobene stimulacije uspešnim 
direktorjem. 

B. Položaj in vloga zdravstvenih domov
Vodstva zdravstvenih domov se že nekaj časa 
soočajo s problemom, kakšna bo ureditev pri-
marnega zdravstva v bodoče, katere dejavnosti 
se bodo še izvajale v zdravstvenem domu in ali 
bo zdravstveni dom sploh še deloval. 

Ocenjujem, da so v Sloveniji mnenja o bodoči 
organizaciji primarnega zdravstva nedorečena. 
Ali naj bi se celotno primarno zdravstvo izvaja-
lo s koncesijami, določeni preventivni progra-
mi pa v okviru Nacionalnega inštituta za javno 
zdravje oz. neke agencije? Ali naj bi se ohranili 
sedanji zdravstveni domovi kot javni zavodi ali 
pa naj bi se preoblikovali v druge pravne obli-
ke? To so vprašanja, na katera ni odgovorov.  

V zadnjem času se vodstva zdravstvenih do-
mov soočajo še z vprašanjem, ali bodo še da-
lje organizirani dežurna služba in služba nuj-
ne medicinske pomoči ter dejavnost nujnih 
prevozov v okviru zdravstvenega doma ali pa 
se bodo te dejavnosti izvajale le še v okviru ur-
gentnih centrov? Kako se bodo izvajali osta-
li prevozi in kje? Morebiten odvzem vseh teh 
dejavnosti zdravstvenemu domu bi povzročil 
veliko, lahko tudi do 30-odstotno zmanjšanje 
kadra in finančnih sredstev! 

V. KAKO ORGANIZIRATI PRIMARNO 
ZDRAVSTVO IN PROCESE VODENJA IN 
UPRAVLJANJA?

Vlada v Sloveniji se bo morala prav kmalu od-
ločiti o temeljiti reformi zdravstvenega sistema 
– tako o košarici pravic in načinu financiranja 
teh pravic kot o organizaciji in mreži izvajal-
cev zdravstvenih storitev. Vlada bo morala po-

leg sprejema Zakona o zdravstvenem varstvu 
in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ) nujno 
sočasno sprejeti tudi nov Zakon o zavodih oz. 
se odločiti glede statusne ureditve izvajalcev 
zdravstvenih dejavnosti. V kolikor želi vlada 
izboljšati organizacijo izvajanja zdravstvene de-
javnosti, povečati učinkovitost, kakovost, moti-
viranost, odgovornost direktorja oz. uprave, bo 
morala izvajalce zdravstvenih dejavnosti, tudi 
zdravstvene domove, organizirati po vzoru jav-
nih podjetij. Ustanovitelj zdravstvenega doma 
bi morala biti sedežna občina, nadzor nad de-
lom direktorja oz. uprave naj bi izvajal nadzor-
ni odbor, sestavljen iz predstavnika zaposlenih, 
predstavnika bolnikov oz. pacientov, predstav-
nika lastnika in predstavnika ostalih občin, 
na območju katerih zdravstveni dom še izvaja 
svojo dejavnost. Nadzorni odbor bi obravnaval 
Poslovno poročilo, Poslovni plan, izdajal razna 
soglasja, imenoval direktorja. Večji zdravstveni 
dom bi imel lahko tudi letno skupščino. Vlada 
bi morala določiti okvirna merila za določitev 
plače direktorja oz. uprave, ki bi morala vse-
bovati tudi variabilni del, ki bi bil odvisen od 
izvajanja vnaprej znanih kriterijev. Zdravstveni 
dom bi moral biti tudi lastnik celotnega pre-
moženja in prevzeti odgovornost za dobro go-
spodarjenje in investiranje.

Osebno menim, da bo do neke mere potreb-
no tudi združevanje zdravstvenih domov, saj 
bi s tem dosegli znižanje stroškov na področju 
nezdravstvenega kadra, izboljšanje kadrovske 
sestave, večjo likvidnost in zmožnost investi-
ranja, pretok kadra, poenotenje organizacije 
na določenem širšem območju itd. Menim, da 
majhni zdravstveni domovi nimajo dobre in fi-
nančno stabilne perspektive, zato bo združeva-
nje nujno. Možnosti za združevanje in povezo-
vanje zdravstvenih domov je zagotovo več: 
•	 Zdravstveni domovi na določenem obmo-

čju se kot samostojni pravni subjekti pove-
žejo in ustanovijo skupnost oz. zavod, ki v 
imenu vseh izvaja vsa administrativno-teh-
nična dela. Slabost takšne oblike povezova-
nja je, da so zdravstveni domovi še vedno 
samostojne pravne osebe, ki poslujejo prek 
svojega računa, in pravih učinkov integra-
cije in sinergije ni, razen manjšega znižanja 
stroškov administracije.
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•	 Pripojitev manjših zdravstvenih domov k 
večjemu oz. združitev dveh, treh manjših 
ZD v enega. Zagotovo bi združitev pomeni-
la večjo stabilnost in nižje stroške.

•	 Združitev vseh zdravstvenih domov na 
določenem širšem območju v javni zavod 
(zdravstveni center) po vzoru organizacije 
Osnovnega zdravstva Gorenjske (OZG). 

VI. ZAKLJUČEK

Vsaka sprememba je težka, saj pomeni spre-
minjanje obstoječih navad, odnosov, načinov 
dela, vpliva moči itd. Zdravstveni sistem je v 
vseh državah precej tog, vse spremembe se mo-
rajo dogajati počasi, stopnjevano, načrtno. Ali 
imamo v Sloveniji sploh voljo do sprememb? 
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Branko Zorman
Državni zbor Republike Slovenije

Kaj v prihodnosti načrtuje politika 
na področju zdravja?

Povzetek:
Javno zdravstvo je usmerjeno v zagotavljanje 
zdravja prebivalstva in postavitev strategij varo-
vanja in krepitve zdravja za vse pod enakimi po-
goji. Mednarodne smernice kažejo na to, da je z 
namenom spodbujanja učinkovitosti, dostopnosti 
in kakovosti zdravstvenih storitev potrebno krepi-
ti javno zdravstveno mrežo z jasnimi zakonskimi 
ločitvami javnega in tržnega zdravstva. Za obliko-
vanje politik, ki bodo sledile cilju transparentnega 
in odgovornega upravljanja, je potrebno postaviti 
izhodiščne cilje s pridobitvijo analitičnih podatkov 
dejanskega stanja sistema. Analitično načrtovanje 
je namreč edini pravi temelj za ukrepe, ki sledijo. 
Strateško je opredelitev, kje se kot država na po-
dročju zdravstva vidimo čez deset let, že postavlje-
na s sprejeto Resolucijo o nacionalnem planu zdra-
vstvenega varstva 2016-2025 »Skupaj za družbo 
zdravja«. Na operativni ravni smo torej na pra-
gu večjih sistemskih sprememb, ki bodo vključene 
v področno zakonodajo in kjer bo potreben širši 
družbeni in politični konsenz. V prispevku so, z vi-
dika zakonodajne veje oblasti, prikazani pristop k 
spremembam in izboljšanju obstoječega delovanja 
in predvideni prioritetni ukrepi za ohranitev uni-
verzalnosti in dostopnosti javnih zdravstvenih sto-
ritev. Vzporedno z zastavljenimi cilji je pomembna 
vzpostavitev učinkovitih in uspešnih procesov vo-
denja, zato je posebna pozornost namenjena me-
hanizmom kakovostnega menedžmenta. Vloga vo-
denja v javnem zdravstvenem sistemu je ključnega 
pomena pri zagotavljanju kakovosti in učinkovito-
sti timov in posredno kvalitete zdravstvene oskrbe, 
kar se nedvomno odraža tako v zadovoljstvu upo-
rabnikov kot izvajalcev storitev javnega zdravstva. 

Abstract:
The mission of a public healthcare system is to en-
sure the health of the population and establish a 
strategy that will protect and promote health for 
all under the same conditions. International gu-
idelines suggest that in order to promote efficien-
cy, accessibility and quality of health services it 
is necessary to strengthen the public health care 
network through a clear legislative separation of 
public versa market healthcare. In order to design 
policies that will focus on transparent and accoun-
table governance analytical data of the actual state 
of the system must be acquired; they will serve as a 
base for the initial goals to build on. Analytical de-
sign is namely the only real foundation for the mea-
sures that will follow. Strategical definition of whe-
re we expect to see the national healthcare in ten 
years has already been laid down in the Resolution 
on the National Healthcare Plan 2016-2025 »Toge-
ther for the health society«. At the operational level 
we are therefore on the threshold of major systemic 
changes in the sectoral legislation, that will require 
a broader social and political consensus. This pa-
per presents a corrective approach to the existing 
situation, as seen from the legislative perspective, 
and priority measures, intended to preserve the 
universality and accessibility of public health. 
Parallel to the objectives pursued, it is important 
that efficient and effective management processes 
be established, therefore special attention is given 
to the quality management mechanisms. The role 
of management in the public health system is es-
sential in order to assure the quality and efficiency 
of teams and indirectly the quality of health care, 
unequivocally reflected in the satisfaction of both 
users and providers of public health services. 
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ZAKAJ STRATEŠKO ANALITIČNO 
NAČRTOVANJE?

Učinkovit zdravstveni sistem je ogledalo druž-
be, saj mora biti prilagojen tako, da uporabni- 
kom zagotavlja kakovostne storitve, ko jih po-
trebujejo. Dejanska konfiguracija storitev se 
od države do države sicer razlikuje, vedno pa 
zahteva trden mehanizem financiranja, dobro 
usposobljeno in ustrezno plačano delovno silo, 
urejeno infrastrukturo in logistiko za zagota-
vljanje storitev, zdravil in tehnologij ter zane-
sljive informacije, na podlagi katerih se spre-
jemajo odločitve in politike na teh področjih. 
Dobro zastavljeni cilji omenjenih področjih so 
vitalnega pomena za razvoj zdravstvenega sis-
tema in morajo delovati kot vodilo načrtovanja 
pričakovanih sprememb z namenom ohranja-
nja funkcionalnosti in hkrati korektiva obstoje-
čega delovanja. Zato da vemo, kam gremo, mo-
ramo vedeti, kje smo danes in ob kompleksnih 
vprašanjih kot jih srečujemo na področju zdra-
vstva, je analitična ocena trenutnega stanja nuj-
na. Omogoča namreč jasen pogled v področne 
podsisteme v zdravstvu in nudi platformo za 
postavitev strateških ciljev in prioritet na po-
dročju zdravstvenih politik.

V začetku letošnjega leta smo bili seznanjeni z 
rezultati Analize zdravstvenega sistema v Slove-
niji, pri pripravi katere so sodelovali svetovno 
priznani strokovnjaki Svetovne zdravstvene or-
ganizacije in Evropskega observatorija za zdra-
vstvene sisteme ter številni domači strokovnjaki 
na vseh ključnih področjih v zdravstvu. Anali-
za nam je omogočila, da lahko v vlogi zakono-
dajalca vse nadaljnje usmeritve zdravstvenih 
politik zasnujemo na podlagi kakovostnega, 
sistematičnega pregleda zdravstvenega siste-
ma, torej na podlagi dokazov (evidence-based). 
Analiza velja za eno najbolj celovitih analiz v 
evropskem prostoru. 

Mednarodno primerljivi podatki nas postavlja-
jo v povprečje držav članic Evropske unije, po 
nekaterih kazalnikih celo med najboljše, če-
prav namenjamo za zdravstvo relativno nizek 
odstotek BDP-ja. Kazalniki kažejo na to, da 
ne odstopamo od primerljivih držav, pri če-
mer se izpostavlja kazalnik izdatkov za zdra-
vstvo na prebivalca (merjeno po pariteti kupne 
moči-PPP), kjer se gibljemo v povprečju med 

EU15 in EU13. Kot v večini držav se večji del 
teh sredstev porabi za bolnišnično zdravljenje, 
sledijo specialistična ambulantna dejavnost in 
sredstva za zdravila ter medicinske pripomoč-
ke1. (Slika 1)

Velja splošna usmeritev, da sta ena od najpo-
membnejših kazalnikov za prikaz stanja zdra-
vstvenega sistema pričakovano trajanje življenja 
in umrljivost dojenčkov. Pričakovano trajanje 
življenja nam pove, koliko let življenja lahko 
človek pričakuje ob rojstvu (ob predpostavki, 
da bo umrljivost po starosti od leta opazovanja 
dalje ostala nespremenjena) ter predstavlja po-
memben kazalnik za blaginjo državljanov, saj 
se populacija z visoko pričakovano življenjsko 
dobo lahko šteje za zdravo populacijo2. Priča-
kovano trajanje življenja v Sloveniji je preseglo 
80 let in je za eno leto nad povprečjem Evrop-
ske unije. (Slika 2)

Prav tako se lahko pohvalimo z eno najniž-
jih stopenj umrljivosti dojenčkov, kar velja za 
kazalnik, ki govori o dostopnosti in kakovosti 
zdravstvene oskrbe. Podobno velja tudi za ma-
ternalno umrljivost, kjer je Slovenija med naj-
boljšimi; zavzemamo primerjalno izjemno niz-
ke vrednosti, kar nedvomno lahko pripišemo 
dobri dostopnosti do ginekoloških in pediatrič-
nih storitev v Sloveniji. (Slika 3)

Analiza nam je dala jasno sporočilo, da slo-
venski zdravstveni sistem kot celota ustrezno 
deluje, daje dobre izide obravnav ob hkratnem 
dejstvu, da so celotni izdatki za zdravstvo glede 
na velikost države na primerni ravni, primerjal-
no nizka plačila iz žepa državljanov pa predsta-

1 Svetovna zdravstvena organizacija, Evropski observatorij za 
zdravstvene sisteme in Ministrstvo za zdravje Republike Sloveni-
je. Analiza zdravstvenega sistema v Sloveniji (2015), str. 4.
2 Eurostat Statistic Explained. Quality of life indicators – helath 
(2016).
3 Svetovna zdravstvena organizacija, Evropski observatorij za 
zdravstvene sisteme in Ministrstvo za zdravje Republike Sloveni-
je. Analiza zdravstvenega sistema v Sloveniji (2015), str. 5.
4  Svetovna zdravstvena organizacija, Evropski observatorij za 
zdravstvene sisteme in Ministrstvo za zdravje Republike Sloveni-
je. Analiza zdravstvenega sistema v Sloveniji (2015), str. 2.
5  Svetovna zdravstvena organizacija, Evropski observatorij za 
zdravstvene sisteme in Ministrstvo za zdravje Republike Sloveni-
je. Analiza zdravstvenega sistema v Sloveniji (2015), str. 3.
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Slika 1: 
Zdravstveni izdatki na prebivalca, primerjalni vidik3

Vir: Urad SZO za Evropo, 2015

Slika 2: 
Pričakovano trajanje življenja ob rojstvu, primerjalni vidik4

Vir: Urad SZO za Evropo, 2015

Slika 3: 
Umrljivost dojenčkov na 1000 živorojenih, primerjalni vidik5

Vir: Urad SZO za Evropo, 2015
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vljajo njihovo finančno varnost6. Kljub temu pa 
ostaja nemalo področij, na katerih so izboljšave 
potrebne, predvsem z namenom večanja učin-
kovitosti obstoječega sistema, tako z vidika za-
gotavljanja dostopnega, kakovostnega in učin-
kovitega zdravstvenega varstva v bodoče, kot 
tudi z vidika finančne vzdržnosti sistema. Sle-
dnje se predvsem nanaša na prihodke v zdra-
vstvu, saj so nas rezultati analize opozorili na 
visoko občutljivost prihodkov v zdravstvenem 
sistemu na nihanja na trgu delovne sile. Ob 
dejstvu, da skoraj tri četrtine prihodkov zdra-
vstvene blagajne7 prihaja z naslova prispevkov 
zaposlenih in ob aktualnih makroekonomskih 
napovedih ter trendih starajočega se prebival-
stva8, so ukrepi za vzpostavitev bolj stabilnih 
prilivov sredstev za zdravstveno varstvo dejst- 
vo, ki ga je potrebno upoštevati pri pripravi 
vseh nadaljnjih ukrepov. 

Eden večjih izzivov bo torej zagotovo iskanje 
rešitev za zagotovitev večje diverzifikacije fi-
nančnih virov, prevetritev področja obveznega 
in dodatnega zavarovanja ter evalvacija koša-
rice pravic, ki se financira iz obveznega zdra-
vstvenega zavarovanja. Ilustrativen primer nuj- 
nosti reorganizacije področja, ki je sicer v pri-
stojnosti več resorjev, sta vzpostavitev in fi-
nančna vzdržnost področja dolgotrajne oskrbe. 
Evropska komisija9 ocenjuje, da se bodo stroški, 
povezani z zdravstvenim varstvom, zvišali med 
1,2 in 1,9 odstotne točke BDP do leta 206010, 
zato je skrb za finančno vzdržnost zdravstvene-
ga sistema prioriteta. Vsi pomembnejši zaključ-
ki Analize zdravstvenega sistema v Sloveniji se 
usmerjajo k poglavitnemu cilju, in sicer, zago-
tavljanju čim nižje stopnje neenakosti v zdravju 
prebivalcev in ohranjanju javno dostopnih ka-
kovostnih zdravstvenih storitev vsem uporab-
nikom.

NACIONALNI PLAN 
ZDRAVSTVENEGA VARSTVA 2016-2025 
»SKUPAJ ZA DRUŽBO ZDRAVJA«

Predstavnikom zakonodajne veje oblasti resolu-
cija predstavlja akt s katerim lahko ocenjujemo 
stanje, določamo politiko in sprejemamo naci-
onalne programe na posameznih področjih11. 
Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega 
varstva 2016-2025 »Skupaj za družbo zdravja«, 

ki smo jo sprejeli marca letos, tako predstavlja 
strateški okvir za upravljanje in razvoj sistema 
zdravstvenega varstva v Sloveniji in ključne 
usmeritve za pripravo in sprejem zakonov s po-
dročja zdravstvenega zavarovanja in zdravstve-
ne dejavnosti. S postavitvijo jasnih smernic na 
področju zdravja in zdravstvenih politik ima-
mo začrtano smer, kako bomo kot odgovorni 
državljani in predstavniki ljudstva v prihodnjih 
letih poskrbeli za to, da bo področje zdravstva 
sledilo spremembam na področju potreb prebi-
valstva in zagotavljalo visok nivo dostopnih in 
kakovostnih storitev v zdravstvu. Ob številnih 
težavah, ki so se na področjih zdravstva aku-
mulirale v zadnjih dveh desetletjih, je trenutna 
vlada prevzela tudi stanje, ko v državi nismo 
imeli veljavnega zdravstvenega plana, kljub te- 
mu, da je to zakonsko določena obveza12. Zadnji 
plan zdravstvenega varstva je namreč prenehal 
veljati leta 2013. Pomembno je izpostaviti, da 
sprejeta resolucija v praksi odpira možnost za 
pridobitev evropskih kohezijskih sredstev, ki po 
dolgih letih varčevanja v zdravstvu lahko pred-
stavljajo pomemben dodatni finančni vir za 
razvoj. Operativno govorimo o resoluciji kot o 
logičnem sosledju Analize zdravstvenega siste-
ma, ki je dala jasne rezultate in je osnova za na-
daljnje ukrepe; vizijo kaj hočemo ter določitev 
prednostnih področij in nalog za nadaljnji ra-
zvoj zdravstvenega sistema. Z vidika političnih 
odločitev pa gre za akt, pri katerem je ministr-
stvo doseglo širok konsenz tako v usklajevanjih 
z drugimi resorji, kot tudi širše s strokovno in 
zainteresirano javnostjo. 

6 Svetovna zdravstvena organizacija, Evropski observatorij za 
zdravstvene sisteme in Ministrstvo za zdravje Republike Sloveni-
je. Analiza zdravstvenega sistema v Sloveniji (2015), str. 8.
7 Zavod za zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije. 
Poslovno poročilo za leto 2015 (2015), str. 92.
8 Cylus, Jon. Pregled izdatkov v zdravstvu. V Analiza zdravst-
venega sistema v Republiki Sloveniji (2015), str. 8.
9  Evropska komisija. Poročilo o staranju 2015. Gospodarske in 
proračunske napovedi za države članice EU-28 (2015), str. 142.
10  Thomas, Steve, Tamás Evetovits in Sarah Thomson. 2015. 
Ovrednotenje in financiranje zdravstva. V Analiza zdravstven-
ega sistema v Republiki Sloveniji (2015), str. 23.
11  Poslovnik Državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07, 105/10 
in 80/13), 109. člen. 
12  Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju 
(Uradni list RS, št. 72/2006), 6. člen.
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V nacionalnem planu zdravstvenega varstva so 
konkretno navedeni ukrepi, njihovi nosilci in 
časovnica ter pričakovani merljivi rezultati. Ne-
kateri bodo zahtevali zakonodajno ukrepanje, 
drugi pa se bodo uresničevali na izvedbeni rav-
ni. Rdeča nit je pravično, solidarno in vzdržno 
financiranje zdravstvenega sistema in zdravja 
ljudi nasploh, kar sledi programskim ciljem ko-
alicijskega sporazuma. Gre za strateški doku- 
ment, ki vsebuje izhodišča za upravljanje in ra-
zvoj sistema zdravstvenega varstva in ključne 
usmeritve, ki predstavljajo podlago za pripravo 
in sprejem ustreznih zakonov s področja zdra-
vstvenega zavarovanja in zdravstvene dejavno-
sti. 

Ukrepi, ki jih določa sprejet nacionalni plan, so 
usmerjeni v obsežne izboljšave na štirih pred-
nostnih področjih, ki nakazujejo smernice za 
spremembo in izboljšanje zatečenega stanja. Na 
prvem mestu se resolucija dotika področja pre-
prečevanja bolezni, kar pomeni večjo kakovost 
življenja in podaljšanje življenja za posamezni-
ka, za sistem pa učinkovito obvladovanje stro-
škov. Zato je potrebno okrepiti preventivno de- 
javnost v najrazličnejših okoljih delovanja in ži-
vljenja posameznika in delovati v smeri varova-
nja zdravja in preprečevanja bolezni ter vlagati 
v promocijo zdravega načina življenja.

Drugo področje je optimizacija zdravstvene 
oskrbe z namenom zagotovitve celovitega pri-
stopa v procesu obravnave pacienta, kjer se sle- 
di ciljem razširitve mreže referenčnih ambu-
lant, okrepitve zdravstvene oskrbe na primarni 
ravni, nižanja neenakosti v različnih družbenih 
in geografskih okoljih, dopolnitve oz. vzposta-
vitve nekaterih prepletajočih se sistemov, kot je 
učinkovitejša povezava med izvajalci zdravstve-
ne oskrbe in socialne oskrbe ter drugih, celovi-
te ureditve področja nudenja pomoči otrokom 
s posebnimi potrebami, uvedbe celovite geria-
trične obravnave, zagotavljanja dolgotrajne os- 
krbe, paliativne oskrbe, okrepitve programov 
namenjenih osebam z motnjami v duševnem 
zdravju…

Resolucija naslavlja tudi področja ustreznega 
načrtovanja, organiziranja, vodenja, nadziranja 
in upravljanja zdravstvenega sistema. Sistem 
zdravstvenega varstva je potrebno regulirati 
tako, da bo bolj prožen in se bo uspešneje pri-

lagajal razvojnim potrebam in možnostim, 
obenem pa bo omogočal nosilcu zdravstve-
ne politike odločilnejši vpliv. Zato je potrebno 
jasno opredeliti vloge različnih deležnikov v 
sistemu zdravstvenega varstva (kar nakazuje 
na spremembe Zakona o zdravstvenem var-
stvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakona o 
zdravstveni dejavnosti in Zakona o zdravniški 
službi) vključno z njihovimi pristojnostmi in 
odgovornostmi. Potrebna je zagotovitev siste-
matičnega spremljanja uspešnosti sistema in ja-
sna določitev pooblastil in odgovornosti glede 
vodenja javnih zdravstvenih zavodov ter prila-
gajanje javne zdravstvene mreže potrebam pre-
bivalstva, vključno z načrtom razvoja in upra-
vljanja kadrovskih virov.

In kot zadnje, čeprav ključno področje, resolu-
cija naslavlja tudi področje financiranja zdra-
vstvenega varstva, saj je le to danes v celoti 
odvisno od prispevkov, predvsem redno zapo-
slenih, kar dela sistem ranljiv, še posebej v časih 
ekonomske krize in nižje zaposlenosti. Poleg 
tega sistem ni dovolj prožen, saj za enak obseg 
pravic s prispevki niso enako obremenjene vse 
skupine prebivalstva. Zato je potrebno poiska-
ti rešitve za zmanjšanje nekaterih neupraviče-
nih razlik v prispevnih stopnjah ter preiti na 
uvedbo proticikličnih mehanizmov za večjo 
stabilnost sistema ter večjo razpršenost in tako 
stabilnost virov financiranja. V tej luči bo po-
trebno postopno preoblikovanje dopolnilnega 
zdravstvenega zavarovanja za bolj učinkovito 
porabo zbranih sredstev. Lahko povzamemo, 
da je z vidika zakonodajne veje oblasti na ta na-
čin zagotovljena pravna podlaga za prehod od 
programskih usmeritev in ciljev h konkretnim 
ukrepom v praksi. 

OD KONKRETNIH CILJEV 
DO IZVEDBE V PRAKSI

S sprejetjem Nacionalnega plana zdravstvenega 
varstva za obdobje 2016-2025 poimenovanega 
»Skupaj za družbo zdravja« so bil postavljeni 
cilji za nadaljnji razvoj in delovanje na podro-
čju zdravstvenega sistema v Sloveniji, ne glede 
na vladajočo smer. Resolucija zavezuje k spo-
štovanju vrednot kot so dostopnost, univerzal-
nost, pravičnost in solidarnost. Aksiom javne-
ga zdravstva je v tem, da mora biti univerzalno 
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dostopno, kar pomeni, da zagotavlja kakovo-
stno zdravstveno oskrbo vsem prebivalcem ne 
glede na sicer pereče razlike v drugih segmen-
tih družbe. To sledi usmeritvam Svetovne zdra-
vstvene organizacije ter Združenih narodov, ki 
so za enega izmed trajnostnih razvojnih ciljev 
(t.i. Sustainable Development Goals) določili 
tudi univerzalno dostopnost do zdravstvenega 
varstva. Universal Health Coverage, ki temelji 
na enakosti v zdravju, je postal mednarodno 
dogovorjen cilj zdravstvene in razvojne politi-
ke, ki želi vsem ljudem zagotoviti spodbujeval-
ne, preventivne, kurativne, rehabilitacijske in 
paliativne zdravstvene storitve ustrezne kako-
vosti in hkrati zagotoviti, da uporaba teh stori-
tev ne povzroča neposrednega finančnega bre-
mena uporabnikom13.

Kot zakonodajno telo smo uspeli uskladiti in 
sprejeti usmeritev za suvereno sprejemanje na- 
daljnjih odločitev na podlagi verodostojnih 
podatkov dejanskega stanja v sistemu. Zato je 
mogoče govoriti o pomembnem preskoku, saj 
danes lahko govorimo o specifičnih, natančno 
določenih ciljih in opredeljenih ukrepih za nji-
hovo doseganje. Družbena klima je na točki, 
ko se spremembe pričakujejo, politični odloče- 
valci pa pristojni in odgovorni, da sprejmejo 
primerne odločitve. Zakonski predlogi morajo 
namreč temeljiti na podlagi verodostojnih po-
datkov in informacij na način, da bo realizacija 
izvedbe mogoča na nacionalni in mikro ravni.

Številne konkretne naloge se v določeni meri 
že izvajajo v praksi. V fazi usklajevanja je Za-
kon o lekarniški dejavnosti, ki uvaja sistemske 
spremembe na področju organiziranosti siste-
ma in zagotavljanja zdravil in pripomočkov v 
Sloveniji. Gre za regulacijo izrazito specifične-
ga področja, kjer je potrebno slediti načelom 
enakomerne dostopnosti, kakovosti, varnosti in 
učinkovitosti distribucijske mreže. V kratkem 
pričakujemo spremembe zakonodaje na po-
dročju omejevanja uporabe tobačnih izdelkov, 
kar je velik korak naprej na področju preven-
tivnega delovanja in bo dolgoročno dalo po-
zitivne učinke na dolžino in kvaliteto življenja 
prebivalcev. Aktivno poteka tudi usklajevanje 
Zakona o zdravstveni dejavnosti, ki ureja pod- 
ročje koncesij v slovenskem zdravstvenem sis-
temu na način, da se bodo le te podeljevale 
transparentno in razpisovale na podlagi realnih 

potreb v okviru javne zdravstvene mreže. Tudi 
tu govorimo o korektivu obstoječega stanja na 
sistemski ravni, saj velja politični dogovor, da 
mora predlog zakona vsebovati zelo jasna dolo-
čila glede primerne prakse podeljevanja konce-
sij, ki mora temeljiti na osnovi javnega razpisa 
in za določen čas ob hkratni zagotovitvi učin-
kovitega nadzora nad izvajanjem koncesijskih 
pogodb. Številne druge naloge, ki jih sprejeti 
nacionalni načrt naslavlja, so že zajete v Akcij-
skem načrtu prioritetnih aktivnosti ministrstev 
in vladnih služb v letu 2016, ki vključuje kon-
kretne cilje, kot je na primer skrajševanje pre-
dolgih čakalnih dob v zdravstvu. Na tem po-
dročju se že izvaja pilotni projekt z namenom 
identifikacije razlogov, čiščenja čakalnih sezna-
mov in priprave ukrepov za skrajšanje najdalj-
ših čakalnih dob za tista stanja, ki imajo najbolj 
negativen učinek na posameznikovo zdravje. 
Za doseganje krajših čakalnih dob namreč ni 
pomemben izključno samo finančni input, am-
pak tudi drugi ukrepi, kot so revizija seznamov, 
uvedba e-naročanja in centraliziran pristop vo-
denja čakalnih dob. Običajna praksa pilotnih 
projektov je, da se na izvedbeni ravni projekta 
zasnujejo osnove, ki se pozneje oblikujejo v za-
konske ali podzakonske določbe.

Zagotovo je eno pomembnejših področij re-
organizacija obveznega in dopolnilnega zdra-
vstvenega zavarovanja ter evalvacija in zakon-
ska ureditev pravic in obveznosti, ki izhajajo iz 
obveznega zdravstvenega zavarovanja, kar bo 
omogočilo ohranitev univerzalne dostopno-
sti prebivalcem do potrebnih storitev javnega 
zdravstva in omogočilo večjo solidarnost in 
hkratno finančno vzdržnost. Gre za prioritetno 
področje, kjer intenzivno poteka priprava pre-
dloga novele Zakona o zdravstvenem varstvu 
in zdravstvenem zavarovanju, ki je predviden v 
državnozborski obravnavi še letos. 

Kot prioriteta je izpostavljena tudi zagotovitev 
bolj dostopne pomoči za starejše z vzpostavi-
tvijo sistema dolgotrajne oskrbe, kjer so bili 
že narejeni pozitivni premiki na operativni in 
tehnični ravni in kjer se iščejo rešitve za celo-
stno združitev vseh storitev ter hkratno dolgo-

13 World Health Organization. The World Health Report 2013 – 
Research for Universal Health Coverage (2013).
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ročno finančno vzdržnost sistema. Pripravlja se 
strategija za razvoj primarnega zdravstvenega 
varstva, vključujoč pediatrijo, ginekologijo, zo-
bozdravstvo, zdravstveno nego in patronažo. 
Ta dokument bo zastavljen tako, da bo oprede- 
lil vlogo primarne zdravstvene dejavnosti na 
področju preventive in opredelil sodelovanje s 
sekundarno ravnjo in javnim zdravjem pri ob-
vladovanju dejavnikov tveganja in kroničnih 
bolezni. 

Pomembni premiki se dogajajo na področju 
skupnih javnih naročil, kjer je bila že izvede-
na prva faza javnega naročanja za zdravila, ki 
je zajela 65 % celotne bolnišnične porabe zdra-
vil. Gre za pozitiven ukrep, ki napoveduje večje 
prihranke v zdravstvu, saj se načrtuje uvedba 
podobne prakse na področju naročanja medi-
cinsko-tehničnih pripomočkov in za opremo. 
Vemo, da vlada izvaja program centralizacije in 
informatizacije javnega naročanja v zdravstvu, 
kar velja za eno večjih sistemskih pristopov pri 
vzpostavitvi preglednega sistema nad nabavlje-
nimi količinami in skupnimi stroški ter poe-
notenju cen in standardov na območju celotne 
Slovenije. Namen skupnega javnega naročanja v 
zdravstvu je, da se vzpostavi nediskriminatorne 
konkurenčne pogoje za ponudnike zdravil ter 
medicinskih pripomočkov, kar je osnova za do-
seganje najnižjih možnih nabavnih cen ob ne-
zmanjšani kvaliteti zdravil in medicinskih pri-
pomočkov ter vzpostavitvi večje preglednosti 
tako na strani ponudnikov kot tudi bolnišnic14. 
V ta namen je potrebno poenotiti in standardi-
zirati tako materiale in opremo kot tudi postop-
ke nabave in vzdrževanja zdravil, opreme in IT 
sistemov. 

V nadalje so predvidene tudi spremembe in 
dopolnitve Zakona o pacientovih pravicah za-
radi urejanja čakalnih dob, sprejem Zakona o 
zdravstvenih delavcih, novela Zakona o zbirkah 
podatkov s področja zdravstvenega zakona, ki 
predstavlja zakonsko podlago za zanesljivo de-
lovanje informacijskega sistema eZdravje ter 
številni podzakonski akti, ki urejajo posamezna 
specifična področja v zdravstvu. 
  

UPRAVLJANJE IN VODENJE V JAVNIH 
ZDRAVSTVENIH ZAVODIH KOT 
VZPOREDNA POT SPREMEMB 
V ZDRAVSTVENEM SISTEMU

Vloga vodenja v javnem zdravstvenem sistemu 
je ključnega pomena pri zagotavljanju kakovo-
sti in učinkovitosti timov in posredno kvalitete 
zdravstvene oskrbe, ki jo uporabniki občutimo 
na individualni ravni. Priprava strategije na-
črtovanja politik na področju zdravstva in po-
zneje konkretizacija v praksi je ena od ključnih 
funkcij vlade, zato je nesporno, da morajo biti 
vzporedno vzpostavljeni tudi jasno določeni 
nosilci odgovornosti. Iz poročila Analize zdra-
vstvenega sistema je namreč mogoče povzeti 
pet spoznanj, ki veljajo univerzalno tudi za dru-
ge države, in sicer15: 
•	 Cilji morajo biti realistični, a zahtevni (ne 

le odraz trendov), pregledni, tehnično in 
politično verjetni, temeljiti morajo na do-
kazih, biti selektivni ter odražati zdravstve-
ne potrebe in prednostne naloge.

•	 V določanje ciljev morajo biti vključeni 
ključni partnerji, predvsem strokovnjaki,    
ki naj bodo vključeni v pripravo ciljev.

•	 Za učinkovito implementacijo politik mo-
rajo biti cilji podprti z dokazi.

•	 Regionalni/lokalni razvoj ciljev v kombi-
naciji z nacionalnim oblikovanjem poveča 
verjetnost njihove implementacije.

•	 Vgraditev ciljev v sisteme izvajanja in 
upravljanja, vključno s finančnimi spodbu-
dami in pregledi uspešnosti, tudi omogoča 
njihovo implementacijo.

Razumljivo je, da se reforma sistema, ki se je gra- 
dil desetletja ne zgodi čez noč in da ne gre za 
izključno dejanje trenutne odločitve, ampak je 
v realnosti potrebna politična volja, preučitev 
najbolj optimalnih rešitev, sodelovanje vseh de-
ležnikov in strpno uvajanje sprememb. Gre za 
dolgotrajni proces, ki mora zajeti vse segmen-
te, od klasično politično zakonodajnih funkcij, 
preko izvršne oblasti na nacionalni ravni do 

14 Ministrstvo za zdravje. Delo Ministrstva za zdravje (2015).
15 Svetovna zdravstvena organizacija, Evropski observatorij 
za zdravstvene sisteme in Ministrstvo za zdravje Republike 
Slovenije. Pregled procesa nakupovanja in plačevanja zdravst-
venih storitev (2015), str. 31.
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področij v pristojnosti področnih institucij ozi-
roma preko njihovih vodstev s čimer se končno 
poseže v ureditev na posameznih mikro ravneh 
dejavnosti. Zato je nujno ob zastavljenih ciljih 
vzporedno vzpostaviti mehanizem kakovostne-
ga menedžmenta, ki je primarno usmerjen k 
vzpostavitvi učinkovitih in uspešnih procesov 
vodenja organizacij. Na ta način se daje večjo 
težo menedžmentu, saj se pričakuje, da se bo na 
podlagi večanja avtonomije javnih zdravstvenih 
zavodov povečala tudi odgovornost institucije. 

Nezanemarljiva pa je tudi vloga organov upra-
vljana – svetov zavodov. Izbira članov svetov 
zavodov je pomembna, saj sodelujejo pri nad-
zoru in so ključni pri vodenju in upravljanju. 
Na tem področju je bil narejen pomemben ko-
rak v smeri objektivnega, zakonitega in stroko- 
vnega delovanja javnih zdravstvenih zavodov 
in sicer s sprejetjem protokola o izbiri kandida-
tov za predstavnike ustanovitelja v svetih jav- 
nih zdravstvenih zavodov, ki je v postopkih iz-
bire v uporabi od začetka leta 2015. Določen 
je torej poseben postopek izbire kandidatov 
za predstavnike ustanovitelja v svetih javnih 
zdravstvenih zavodov in usposabljanje oziroma 
ocenjevanje njihove usposobljenosti. Kandida-
ti morajo v skladu s protokolom imeti najmanj 
visoko strokovno izobrazbo in znanja oziroma 
izkušnje iz poznavanja pristojnosti in vloge 
sveta ter organiziranosti javnih zdravstvenih 
zavodov, poznavanja poslovanja dela javnega 
zdravstvenega zavoda (program dela, finančni 
načrt, letno poročilo, financiranje, finančno in 
kadrovsko poslovanje, investicijska vlaganja, ra- 
vnanje s stvarnim premoženjem, ipd.) ter po-
znavanja zdravstvenega sistema in zdravstvene 
zakonodaje.

Zelo pomembno vlogo pri vodenju javnih zdra-
vstvenih zavodov predstavljajo tudi načini in 
mehanizmi upravljanja kadrovskih virov. Na 
tem področju nastaja predlog za spremembe 
Zakona o javnih uslužbencih, katerega imple-
mentacija bi pomembno prispevala tudi k sis-
temski ureditvi področja zaposlenih v javnih 
zdravstvenih zavodih. Pričakuje se, da bo pred- 
log jasno opredeljeval kompetence oziroma spo- 
sobnosti in zmožnosti, ki jih določeno delovno 
mesto zahteva in jasno določal pričakovane de-
lovne izkušnje, veščine in spretnosti zaposlene-
ga in dal možnost nagrajevanja najboljših. Prav 

tako je ob naštetem potrebno evalvirati obsto-
ječ sistem kadrovskih načrtov in jih prilagoditi 
potrebam in stanju v praksi.

Potrebno je ohranjati zavest, da zdravstvene 
institucije delujejo kot odprti sistemi, ki so se-
stavljeni iz posameznih organizacijskih enot, ki 
morajo delovati na način medsebojne poveza-
nosti. Vsi ti deli, kot tudi organizacija v celoti 
morajo biti primerno vodeni, zato brez dvoma 
govorimo o položajih, ki zahtevajo vodenje 
kompetentnih, referenčnih in strokovnih posa-
meznikov z visoko razvitim občutkom zaveza-
nosti ciljem in poslanstvu institucije ter etične-
mu ravnanju. Danes lahko govorimo o tem, da 
smo ustvarili dobro podlago za to, da spreme-
nimo stare prakse in ohranimo, kar je v sistemu 
dobrega. Na ta način bo mogoče dosegati sku-
pne cilje, ki so v menedžmentu vezani na uspe-
šno in učinkovito poslovanje, kar se nedvomno 
zrcali v zadovoljnih uporabnikih in izvajalcih 
storitev javnega zdravstva.
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Srečko Erznožnik
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Predstavitev Gorenjske 
zdravstvene regije

Povzetek:
Gorenjska regija je ena od desetih slovenskih 
zdravstvenih regij, po številu prebivalcev je z 
204.000 osebami in 9,9-odstotnim deležem na 
tretjem mestu. Javna zdravstvena služba je pred-
vsem na primarni ravni organizirana v enem 
javnem zavodu, ki učinkovito upravlja z zaupa- 
nimi sredstvi in dobro sodeluje z zasebniki. Na 
področju sekundarne ravni regija s Splošno bol-
nišnico Jesenice nima klasične regijske bolni-
šnice, saj poleg nje na tem področju delujeta še 
specializirana porodnišnica v Kranju in Klinični 
oddelek za pulmologijo in alergijo na Golniku, 
ki deluje tudi na terciarni ravni. 

Prebivalci južnega dela regije velik del zdravstve-
nih storitev uveljavljajo v sosednji osrednjeslo-
venski regiji. Preskrbljenost na primarni ravni je 
rahlo pod slovenskim povprečjem, na sekundar-
ni ravni pa je zaradi omenjenega odliva storitev 
v drugo regijo navidezno podhranjena.

Gorenjska se po zdravstvenih kazalcih prebival-
stva uvršča med manj obremenjena območja v 
Sloveniji tudi sodeč po najnižji stopnji registrira-
ne brezposelnosti, vendar pa kazalniki niso ena-
ki na vseh območjih regije in pri vseh prebival-
stvenih skupinah. 

Abstract:
The gorenjska region is one of ten Slovenian he-
alth insurance regions with the population of 
204.000 persons, a 9.9% share, placing it in the 
third place among regions. Public health service 
on primary level is mainly organized through 
one public institution, which effectively manages 
entrusted funds and provides good cooperation 
with the private sector of public health service. 
On secondary level, the region only has Jeseni-
ce General Hospital and no standard regional 
hospital, because the region has two specialized 
institutions: a nursery in Kranj and Clinical De-
partment of Pulmonology and Allergy in Golnik, 
which also performs services on the tertiary level. 

Population of the southern part of the region utili-
zes a large part of health care services in the adja-
cent central Slovenian region. Whereas provision 
of primary level services is slightly below the Slo-
venian average, it is apparently undernourished 
on the secondary level, due to the outflow of these 
services into a different region.

According to the health indicators of the populati-
on Gorenjska is classified as a less burdened area 
in Slovenia and also one with the lowest registe-
red unemployment rate, but the indicators are not 
the same in all areas of the region and in all po-
pulation groups.
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1. UVOD, STATISTIČNI PODATKI 
ZA GORENJSKO1 

Gorenjska je gorata alpska pokrajina ob zgor-
njem delu reke Save v Sloveniji, severno in se-
verozahodno od Ljubljane, med razvodnico s 
Sočo na zahodu, Karavankami na severu, raz-
vodnico s Savinjo na vzhodu, Posavskim hri-
bovjem ter Ljubljano na jugu. Obsega pogorja 
Karavank, zahodno, kamniško, stran Kamni-
ško-Savinjskih Alp ter vzhodni del Julijskih 
Alp. Jedro gorenjske je 300 do 500 metrov viso-
ka Ljubljanska kotlina, ki sega od Ljubljane do 
Žirovnice in Bleda. Pokrajina neformalno sega 
v Tuhinjsko dolino do »deželne« meje s Štajer-
sko, statistično pa obsega območja upravnih 
enot Kranj, Škofja Loka, Radovljica, Jesenice in 
Tržič. Regija ima 18 občin.

Geografsko regija leži ob pomembnem cest- 
nem in železniškem koridorju na poti iz Bliž- 
njega vzhoda in Balkana v srednjo, severno in 
zahodno Evropo.

Regija je skoraj v celoti alpska in deloma zaš- 
čitena kot narodni park. Njena značilnost so 
visoke gore, med katerimi je najvišja Triglav, 
simbol slovenstva. Razgiban relief in podnebje  
sta dobri podlagi za turistično dejavnost. Go-
renjska regija je v letu 2012 ustvarila skoraj 18 
% vseh turističnih prenočitev v državi; večino-
ma so bile to prenočitve gostov iz tujine (76 %). 
Po številu ležišč na 1.000 prebivalcev je bila 
druga med regijami, čeprav jih je imela sko-
raj pol manj od Obalno-Kraške regije. Stopnja 
registrirane brezposelnosti je bila v letu 2014 
najnižja v Sloveniji; za približno 3,5 odstotne 
točke je bila nižja od slovenskega povprečja. 
Tukajšnja kmetijska gospodarstva sodijo med 
večja v državi tako po povprečni površini kme-
tijskih zemljišč v uporabi na kmetijsko gospo-
darstvo kot tudi po številu glav velike živine na 
kmetijsko gospodarstvo, čeprav kmetijstvo v tej 
regiji gospodarsko ni najpomembnejša dejav-
nost. Izobrazbena sestava prebivalstva v regiji 
se v zadnjih letih v primerjavi s Slovenijo slab-
ša predvsem na račun zmanjšanja deleža prebi-
valcev z višjo ali visoko izobrazbo. 

Pokrajina spada med gospodarsko najbolj raz-
vite predele Slovenije z močno in raznovrstno 
industrijo, predvsem predelovalno industrijo, 
obrtjo in turizmom – tako poletnim kot zim-

skim. V industriji prevladujejo tri panoge: pro- 
izvodnja električnih strojev in aparatov, proi-
zvodnja končnih lesnih izdelkov in kovinsko-
predelovalna industrija. V zadnjih 25 letih je 
regija izgubila nekaj velikih gospodarskih su-
bjektov, ki so se lastninsko preoblikovali ali šli 
v stečaj. Slednje velja predvsem za tekstilno in 
čevljarsko industrijo, ki je v preteklosti dajala 
kruh številnim družinam. Hkrati je na zaseb-
ni pobudi vzniklo in se razvilo več tehnološko 
zahtevnih podjetij, ki zaposlujejo čedalje večje 
število delavcev.

V kmetijstvu izstopa živinoreja in poleg nje iz-
koriščanje gozdov.

Govor z območja Gorenjske spada pretežno v 
gorenjsko narečno skupino. Gorenjsko narečje 
velja za dokaj enotno, posebnosti te narečne 
skupine sta le vzhodnogorenjski govor (Tuhinj-
ska dolina) in na jugozahodu selško narečje. 
Govor na območju Škofje Loke in Poljanske 
doline pa spada v rovtarsko narečno skupino 
(škofjeloško narečje, poljansko narečje). 

Tabela 1: 
Nekaj statističnih podatkov za regijo in primerjave 
na ravni države

1 Statistični urad Republike Slovenije: http://gis.stat.si; Wikipe-
dia: https://sl.wikipedia.org/wiki/Gorenjska_statisti%C4%8Dna_
regija
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2. ZDRAVSTVENO STANJE 
PREBIVALSTVA2

Iz publikacije Zavoda za zdravstveno varstvo 
(ZZV) Kranj z naslovom Zdravje v gorenjski 
regiji iz leta 2012 povzemam: ker sta zdravje 
in družbeni ter gospodarski razvoj soodvisna, 
imajo ekonomske in socialne razmere (eko-
nomska stabilnost, socialna vključenost, soci-
alni kapital, čisto okolje, varnost v skupnosti, 
dostopnost in kakovost stanovanj, zaposlenost 
itd.) velik vpliv na zdravstveno stanje in tudi 
obratno. Povezava gospodarskih (bruto do-
mači proizvod, bruto osnova za dohodnino) 
in družbenih kazalcev (stopnja izobrazbe, šte-
vilo let šolanja, število študentov/1000 prebi-
valcev) z zdravstvenim stanjem (pričakovano 
dolžino življenja, boleznimi srca in obtočil, 
nezgodami, samomori ...) in vedenjskim slo-
gom prebivalcev (telesno dejavnostjo, prehra-
njevalnimi navadami, kajenjem, rabo alkohola 
in drugih drog ter drugimi tveganimi vedenji) 
je zelo značilna. Večji kot je gospodarski in 
družbeni razvoj, bolj zdrav je življenjski slog in 
boljše zdravstveno stanje (pričakovana dolžina 
življenja, manjša obolevnost za kroničnimi bo-
leznimi).

Nekaj značilnosti zdravstvenega stanja prebi-
valstva regije:
•	 Gostota poselitve je podpovprečna, obstaja 

nekaj zgostitvenih območij in večja nenase-
ljena gorata območja.

•	 Dejavniki, povezani z zdravjem, večinoma 
ne odstopajo od podatkov za Slovenijo.

•	 Gorenjska se po zdravstvenih kazalnikih 
uvršča med manj obremenjena območja v 
državi, vendar kazalniki niso enako ugodni 
na vseh območjih regije in v vseh skupinah 
prebivalstva. Dostopnost zdravstvenega 
varstva je na gorenjskem slabša kot v pov-
prečju v Sloveniji.

•	 Število živorojenih otrok se v zadnjih letih 
povečuje, število umrlih pa stagnira.

•	 Naravni prirast je pozitiven, večji kot v 
Sloveniji, vendar se zmanjšuje.

•	 Območje Poljanske doline (občina Gore-
nja vas-Poljane) beleži največji prirast in 
najmlajšo povprečno starost prebivalstva 
v državi, območje hkrati beleži najnižjo 
umrljivost.

•	 Pričakovano trajanje življenja ob rojstvu je 
eno leto več kot znaša povprečje v Sloveniji.

•	 Indeks staranja se vsako leto povečuje.
•	 Stopnja registrirane brezposelnosti je naj-

nižja v državi.
•	 Zaostanek za povprečnim BDP na prebival-

ca države se v zadnjih letih zmanjšuje.
•	 Standardno standardizirana umrljivost je 

nižja od slovenskega povprečja.
•	 Vzroki smrti so po številu umrlih v 2010 

(skupaj 1715): bolezni obtočil (670), ne-
oplazme (597), poškodbe in zastrupitve 
(121), bolezni prebavil (98), bolezni dihal 
(95). Največ rakavih obolenj je na obmo-
čju Tržiča. Med zunanjimi vzroki smrti so 
najpogostejši samomori.

•	 Število obiskov pri zdravniku se v zadnjih 
letih zmanjšuje in je pod slovenskim pov-
prečjem.

•	 Prebivalci gorenjske se najpogosteje zdra-
vijo v gorenjskih bolnišnicah (62 %), 26 % 
zdravljenj poteka v UKC Ljubljana, ostalo v 
drugih bolnišnicah v Sloveniji, skupni delež 
bolnišničnih zdravljenj je podpovprečen.

•	 Število novih primerov rakavih obolenj 
se je v desetih letih povečalo za 40 %, a se 
pomembno povečuje tudi preživetje bolni-
kov. Stopnja incidence raka kože je najvišja 
v Sloveniji, najvišja je v Tržiču.

•	 Gorenjska se po višini bolniškega staleža 
do 30 dni uvršča med manj obremenjene 
slovenske zdravstvene regije, po višini bol-
niškega staleža nad 30 dni pa beleži najniž-
jo stopnjo.

•	 Z vidika zdravstvenega zavarovanja je 
posebnost v tem, da je velik del prebivalcev 
zavarovan pri nosilcu zavarovanja v osre-
dnjeslovenski regiji, kar je posledica velike 
dnevne migracije (12 000 zaposlenih).

2 Alenka Hafner in Marjetka Hovnik Keršmanc, ZZV Kranj: 
Zdravje v gorenjski regiji, 2012; http://www.nijz.si/publikacije/
zdravje-v-gorenjski-regiji
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3. JAVNA ZDRAVSTVENA SLUŽBA 
NA GORENJSKEM

3.1. Organiziranost

V regiji delujejo v javni zdravstveni mreži na-
slednji javni zavodi:
•	 Osnovno zdravstvo Gorenjske (OZG) z 

enotami ZD Jesenice, ZD Kranj, ZD Rado-
vljica, ZD Bled, ZD Bohinj, ZD Škofja Loka 
in ZD Tržič,

•	 Splošna bolnišnica Jesenice (SBJ),
•	 Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo 

Kranj (BGP),
•	 Klinika Golnik, Klinični oddelek za pljučne 

bolezni in alergijo (KOPA),
•	 Psihiatrična bolnišnica Begunje (PBB),
•	 Gorenjske lekarne Kranj (na 22 lokacijah),
•	 10 domov starejših občanov in splošnih 

socialnih zavodov,
•	 NIJZ, Območna enota Kranj.

Poleg njih deluje v javni zdravstveni mreži še 
147 zasebnih izvajalcev s koncesijo:
•	 20 splošnih zdravnikov in pediatrov,                                      

14 % vseh,
•	 73 zobozdravnikov, 50 % vseh,
•	 21 specialistov, 14 % vseh, 
•	 7 fizioterapevtov, 5 % vseh,
•	 12 patronaž, 8 % vseh,
•	 8 lekarn,
•	 3 domovi starejših občanov in 1 posebni 

socialni zavod,
•	 2 ostala (Diagnostični center Bled, sicer 

pogodbeni partner OE Ljubljana, Dializni 
center Nefrodial Naklo).

V regiji se srečujemo s specifikami na področju 
organiziranosti zdravstvene dejavnosti oz. izva-
jalcev zdravstvene dejavnosti.

Na primarni ravni deluje en javni zavod, ka-
terega ustanoviteljice so regijske občine. Or-
ganiziranost in velikost OZG se je v preteklih 
letih izkazala za veliko prednost pred razdro-
bljenimi zdravstvenimi domovi v večini dru-
gih regij in jo zdravstveni strokovnjaki pogo-
sto postavljajo drugim za zgled. Na ta način je 
bilo zagotovljeno cenejše izvajanje podpornih 
dejavnosti, omogočeno učinkovitejše izvajanje 
posebnih funkcij javne zdravstvene službe, pri 
katerih sodelujejo tudi zasebniki (dežurstvo, 
nujna medicinska pomoč), učinkovitejša iz-

raba delovne sile in učinkovitejše investiranje. 
Zavod ima vzpostavljeno tudi zelo dobro sode-
lovanje z ustanoviteljicami. V preteklih letih so 
bile na primarni ravni uspešno izvedene sku-
pne investicije občin z zasebniki, ki so investi-
rali v svoje zmogljivosti na lokaciji zdravstve-
nih domov, nazadnje v Tržiču.

Regija nima klasične splošne regijske bolnišni-
ce, čemur so botrovali posebni zgodovinski ra-
zlogi. Ko je bila v železarni na Jesenicah konec 
19. stoletja ustanovljena bratovska skladnica, je 
investirala v lastne zdravstvene zmogljivosti, iz 
katerih se je pozneje razvila jeseniška bolnišni-
ca, ki je danes ena manjših splošnih bolnišnic 
v Sloveniji. Novi urgentni center deluje od de-
cembra 2015 z veliko uspešnega medsebojnega 
dogovarjanja SBJ in OZG glede organizacije 
dela v centru, predvsem zagotavljanja potreb-
nega kadra in delitve nalog, oboji pa so v nestr-
pnem pričakovanju jasnih meril za financiranje 
nove dejavnosti.

Na Golniku je nastala specializirana bolnišnica 
v času, ko je tuberkuloza še veljala za težko oz-
dravljivo bolezen, pozneje se je z upadom pr-
votne dejavnosti specializirala tudi za alergijo. 
Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in aler-
gijo je klinična, raziskovalna in pedagoška usta-
nova. Kot terciarna ustanova obravnava bolnike 
s pljučnimi in alergijskimi boleznimi iz celotne 
Slovenije, 40 % pacientov prihaja iz drugih re-
gij, hkrati pa je učna baza za dodiplomsko in 
podiplomsko izobraževanje zdravnikov in dru-
gih zdravstvenih delavcev in sodelavcev. Ker 
klinika spada med terciarne ustanove na po-
dročju pulmologije in alergologije, se na bol-
niških oddelkih zdravijo tudi bolniki z najtež-
jimi diagnostičnimi in terapevtskimi težavami. 
Klinika vodi in oblikuje Centralni register za 
tuberkulozo in Register za trajno zdravljenje s 
kisikom na domu za vso Slovenijo.

Kranj kot regijsko središče ima na sekundarni 
ravni le porodnišnico, ki je bila zgrajena po 2. 
svetovni vojni. V preteklih letih je bilo vloženih 
nekaj neuspešnih poskusov za združitev bolni-
šničnih zmogljivosti na eni lokaciji, kar bi ne-
dvomno prispevalo k večji učinkovitosti in var-
nosti obravnave pacientov.
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3.2. Preskrbljenost

V regiji je bilo konec leta 2010 v zdravstvu za-
poslenih 3.164 zdravstvenih delavcev (79 %), 
sodelavcev (2 %) in nezdravstvenih delavcev 
(19 %). Obseg zdravstvenih zmogljivosti (ka-
dri, postelje) na sekundarni ravni je podpov-
prečen, na kar vpliva odliv pacientov v druge 
regije. Spodnji del regije gravitira na sosednjo 
osrednjeslovensko regijo, zato na področju spe-
cialistične in bolnišnične dejavnosti s tega dela 
gorenjske beležimo močan odliv predvsem v 
Ljubljano.

Tabela 2: 
Število timov iz ur v letu 2015

Tabela 3: 
Delež zavarovanih oseb, ki imajo izbranega osebnega 
zdravnika (v %)

Na primarni ravni je preskrbljenost regije z 
zdravstvenimi zmogljivostmi v skladu s splo-
šnim dogovorom glede dogovorjenih odsto-
panj, čeprav so odstopanja navzdol pogostejša 
od preseganja slovenskega povprečja. V letu 
2015 se je izboljšalo stanje na področju fiziote-
rapije in patronaže, a še vedno zaostaja za pov-
prečjem države. Pričenjajo se upokojitve za- 
sebnikov, pri čemer imajo lokalne skupnosti v 
oddaljenih krajih velike težave pri nadaljnjem 
zagotavljanju zdravstvene oskrbe prebivalstva. 
OZG zaradi pomanjkanja zdravniškega osebja 
ne more zagotavljati pogodbeno dogovorjene-
ga obsega dejavnosti, zato primanjkljaj znaša 
okrog šest zdravnikov. Po oceni bo sedanji po-
godbeni obseg mogoče izvajati v letu 2018. Šele 

tedaj bodo razmišljanja o zmanjšanju števila 
opredeljenih zavarovanih oseb realna. 

Po upokojitvi zasebnika dejavnost občasno 
prevzame tudi javni zavod. V zobozdravstvu 
beležimo pogosto zavračanje izbire s strani zo-
bozdravnikov, pogodbeni programi pa so po-
gosto realizirani mesec ali več pred zaključkom 
pogodbenega leta. V regiji močno primanjkuje 
pediatrov. 

Tabela 4: 
Stanje popolnjenosti pogodbenih timov 
na primarni ravni

Regija beleži slabo preskrbljenost na več po-
dročjih specialistično ambulantne dejavnosti: 
•	 psihiatrija (49 %), 
•	 kardiologija (72 %),
•	 okulistika (56 %) – regija nima operative, 

ima interesenta, nima pa programa,
•	 fiziatrija – regija nima naravnih zdravilišč, 

edini bazen je v SBJ,
•	 urologija – edina urološka dejavnost na 

območju gorenjske je urološka ambulanta v 
SBJ v obsegu 0,3 tima,

•	 ortopedija.

Trenutno stanje ni naklonjeno izboljšanju raz-
mer. Izvajalci so dodatno obremenjeni, ne da 
bi imeli možnost povečati pogodbeni obseg 
programa. Nezadovoljni so zavarovanci zara-
di daljših čakalnih dob in ker so prisiljeni is-
kati storitev pri izvajalcih izven regije, ki niso 
vedno naklonjeni sprejemanju pacientov od 
drugod. Podobno velja na področjih, na kate-
rih izvajalci zaradi pomanjkanja zdravstvenega 
osebja ne morejo zagotavljati s pogodbo dogo-
vorjenega obsega dejavnosti. 
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Na področju bolnišnične dejavnosti lahko na-
vedemo naslednje posebnosti:
•	 Dolge čakalne dobe v SBJ odražajo veliko 

podhranjenost perspektivnih programov. 
SBJ vsako leto presega pogodbeni plan 
perspektivnih primerov (v 2015 hrbtenice 
do 120,4), a se kljub temu čakalne dobe 
zaradi premajhnega programa ne skrajšuje-
jo. Čakalne dobe so za večino ortopedskih 
operacij, kot tudi za operacije na ožilju, 
operacije kil in žolčnih kamnov, najdaljše v 
Sloveniji. Iz navedenega sledi ugotovitev, da 
denar ne sledi bolniku. Zavarovanci v regiji 
tako nimajo enake dostopnosti zdravstve-
nih storitev. Skrajšanje čakalnih dob bi bilo 
možno le s širitvijo programov. Bolnišnica 
opravi 91 % vrednosti programa za paci-
ente gorenjske regije, ostalo so storitve za 
paciente iz drugih regij. Bolnišnica ima vse 
pogoje (prostorske, kadrovske, organizacij-
ske) za realizacijo povečanega programa.

•	 Ortopedske operacije: do povečanja ča-
kalnih dob v SBJ je prišlo tudi z uvajanjem 
ortopedskih ambulant v OZG, ker se ni 
hkrati povečal operativni program.

•	 Angiografija: dejavnost se v regiji ne izvaja, 
potrebe prebivalstva po invazivni angio-
loški diagnostiki pa naraščajo. Paciente je 
treba premeščati med ustanovami, pacienti 
pa so v neenakem položaju v primerjavi s 
pacienti iz ostalih regij, kjer je dostopnost 
te diagnostike boljša.

•	 Splošna kirurgija, invazivna žilna diagno-
stika: bolniki morajo na slikovno rentgen-
sko diagnostiko in zdravljenje bolezni žil 
odhajati v druge regije, saj gorenjska tega 
programa nima.

•	 Vstavitev srčnega spodbujevalca: pacienti, 
ki potrebujejo srčni spodbujevalnik, mora-
jo na zdravljenje v drugo regijo. Enako velja 
za bolnike, ki morajo na kontrolo delova-
nja srčnega spodbujevalca. Za operacijo 
oseb s srčnim spodbujevalnikom je sedaj 
potreben dvakratni vmesni prevoz pacien-
ta v Ljubljano na izklop in vklop funkcije 
spodbujevalca.

V zadnjih letih so se v regiji poleg že navedenih 
širitev v patronaži in fizioterapiji povečali obse-
gi programov DORA (BGP, februar 2016), dia-
betične retinopatije (OZG, 2016) ter programi 
zdravstvene nege v domovih za starejše (Cer-
klje, 2015).

Finančno poslovanje javnih zavodov je bilo v 
preteklem letu pozitivno, razen v BGP Kranj. 
Po daljšem obdobju je pozitivno poslovala tudi 
SBJ.

4. OBMOČNA ENOTA ZZZS OE KRANJ

Območna enota Kranj obsega gorenjsko regijo, 
ki je z 203.000 zavarovanimi osebami tretja po 
velikosti v državi. Strokovna služba območne 
enote sodeč po kazalnikih za spremljanje uspe-
šnosti poslovanja dosega dobre rezultate in se 
nahaja na 3.–4. mestu med 12 organizacijskimi 
enotami ZZZS.

Območna enota je v letu 2015 aktivno sode-
lovala pri posodabljanju poslovnih procesov v 
ZZZS:
•	 uvedba elektronske prijave eVEM za ure-

janje obveznega socialnega zavarovanja za 
poslovne subjekte,

•	 vzpostavitev in dograditev sistema obvešča-
nja izvajalcev prek spletnega portala,

•	 vzpostavitev novega sistema zagotavljanja 
medicinskih pripomočkov za zdravljenje 
sladkornih bolezni in pri težavah z odvaja-
njem seča,

•	 vzpostavitev samodejnih kontrol in širjenje 
elektronskega poslovanja z drugimi subjek-
ti javnega sektorja prek tekoče izmenjave 
podatkov za potrebe nadzora nad uvelja-
vljanjem pravic,

•	 uvedba spletne storitve za zavarovane ose-
be, ki omogoča vpogled v podatke o lastnih 
izdatkih za zdravstvene storitve in s tem 
nadzor zavarovanih oseb nad izvajalci zdra-
vstvenih storitev in dobavitelji medicinskih 
pripomočkov.

Strokovna služba območne enote je aktivno 
delovala za obvladovanje stroškov zdravil, me-
dicinskih pripomočkov in nadomestil za odso-
tnost z dela nad 30 dni. Na območju regije so ti 
stroški na zavarovano osebo v letu 2015 dosegli 
naslednje odstotke na povprečje države: 
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•	 za zdravila: 98 %
•	 za medicinske pripomočke: 99 %
•	 za nadomestila odsotnosti z dela: 71 %.

Za nizke stroške za nadomestila za odsotnost 
gre v največji meri zasluga aktivnemu delova-
nju imenovanih zdravnikov ZZZS in uspešne-
mu sodelovanju vseh ostalih subjektov, ki so 
vključeni v ocenjevanje nezmožnosti za delo 
in zagotavljanje ustreznih delovnih pogojev. 
ZZZS mesečno spremlja število dolgotrajnih 
staležnikov, da pravočasno ugotovi morebitne 
negativne trende in sprejme ukrepe za obvla-
dovanje števila primerov staležnikov, predvsem 
za zaključevanje najdaljših primerov.
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eRecept – uvajanje 
v zdravstvene domove in lekarne

Povzetek:
Elektronsko predpisovanje zdravil zmanjša števi-
lo napak in izboljša varnost pacientov, zmanjša 
obremenitev osebja in ima tudi pozitivne eko-
nomske učinke. Kljub nespornim pozitivnim vpli-
vom pa se je pomembno zavedati tudi nekaterih 
novih tveganj, ki jih prinaša spremenjen način 
dela zdravstvenih delavcev. Projekt eRecept, ki 
teče v Sloveniji, daje zdravniku pri predpisova-
nju zdravil nove možnosti v smeri učinkovitejše-
ga, preglednejšega in varnejšega predpisovanja, 
lekarniškemu farmacevtu pa prinaša predvsem 
prihranek pri času zaradi samodejnega prenosa 
podatkov iz administrativnega in strokovnega 
dela recepta, zato se le-ta lahko bolj posveti pa-
cientu in mu s svetovanjem o pravilni in varni 
uporabi predpisanega zdravila daje večje možno-
sti za boljši izid zdravljenja. Tako zdravniku kot 
farmacevtu je v sistemu omogočena tudi nepo-
sredna komunikacija, kar še dodatno daje mo-
žnosti za boljši izid zdravljenja. 

Abstract:
Electronic prescription of medications has many 
benefits, including reducing medication errors, 
improving patient safety, lessening the work load 
of health care workers and improving economic 
outcomes. Nevertheless, electronic prescription 
requires changes in workflow and can generate 
new kinds of errors. ePrescription project, whi-
ch is being implemented in Slovenia, offers new 
possibilities for prescribers to perform their work 
more efficiently, transparently and safely. While 
it reduces the time needed for inputting data into 
the information system, it provides community 
pharmacists with more time for advising the pati-
ents about proper use of medications, which con-
sequently improves the outcomes. The system ena-
bles direct safe electronic communication between 
the physician and the pharmacist, which has an 
additional positive impact on the outcomes. 

mag. Romana Rakovec
Gorenjske lekarne

dr. Aleksander Stepanović
Osnovno zdravstvo Gorenjske
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UVOD

Elektronsko predpisovanje (e-predpisovanje) 
zdravil se zaradi številnih prednosti v mnogih 
razvitih državah pospešeno uvaja tako v bolni-
šnicah kot tudi na primarnem nivoju zdravstve-
nega varstva. Pri tem države namenjajo znatne 
finančne spodbude izvajalcem, ki se odločajo za 
uvedbo elektronskega načina dela. Elektronski 
recept (eRecept) nadomešča ročno predpiso-
vanje zdravil, ki je znan vir napak pri uporabi 
zdravil. Mnoge programske rešitve, ki so pod-
pora e-predpisovanju, zato poleg samega ele-
ktronskega zajema in posredovanja podatkov 
prek varnega omrežja vključujejo tudi dodatne 
funkcionalnosti, s pomočjo katerih se zmanjša 
tveganje za napake tako v fazi predpisovanja 
kot tudi v fazi izdajanja zdravil. Med temi so 
posebej pomembne funkcije za podporo klinič-
nemu odločanju, nekatere rešitve pa poleg tega 
omogočajo spremljanje bolnikove zavzetosti za 
zdravljenje in s tem dodatne aktivnosti za iz-
boljšanje le-te. (1)

PREDNOSTI e-PREDPISOVANJA

Ključne prednosti sistemov e-predpisovanja, ki 
so se že dokazale, so predvsem: 
•	 Večja varnost pacientov: dostop do podat-

kov o pacientovi zgodovini zdravljenja z 
zdravili omogoča odkrivanje nepravilnosti 
pri uporabi zdravil, sistemi za podporo 
kliničnemu odločanju pa omogočajo pre-
verjanje in opozarjanje v primeru interakcij 
med zdravili, kontraindikacij ali alergij, 
preračunavanje odmerkov in opozarjanje 
v primeru prekoračitev, informiranje o 
medsebojni zamenljivosti in terapevtskih 
alternativah predpisanih zdravil itd. Pri e- 
predpisovanju odpade problem nečitljivosti 
receptov in s tem tveganje za napake pri 
izdajanju zdravil zaradi tega. 

•	 Pacientu prijaznejša oskrba z zdravili: 
eRecept zagotavlja varen predpis zdravila 
tudi na daljavo in pacientu ni treba obiskati 
ambulante, ampak gre lahko samo v lekar-
no po zdravilo, ki ga farmacevt pripravi 
na podlagi zdravnikovega elektronskega 
predpisa. 

•	 Nižji stroški: sistemi za podporo klinične-
mu odločanju omogočajo zdravniku izbiro 

najcenejše ustrezne terapije. 
•	 Večja dostopnost podatkov o predpisanih 

zdravilih za posameznega pacienta: izbolj-
šanje procesov dela v lekarni. V lekarni 
je manj vnosa podatkov v informacijski 
sistem, zato je proces hitrejši in zmanjša se 
možnost napak. (1)

TVEGANJA e-PREDPISOVANJA

Kot običajno, tudi v primeru e-predpisovanja 
slika ni črno-bela in izkušnje kažejo, da je uva-
janje novih tehnologij pri predpisovanju zdra-
vil lahko povezano tudi z določenimi tveganji. 
Nekatera izmed njih so nova, druga pa ostajajo 
enaka tistim pri ročnem predpisovanju recep-
tov. 

Največja tveganja, povezana z e-predpisova-
njem zdravil, so: 
•	 Razjasnjevanje v primeru netočnih ali 

nepopolnih informacij: neustrezna pro-
gramska podpora. Neustrezna programska 
podora lahko močno poveča tveganje za 
napake. Poleg tveganja za paciente so neu-
strezni programi tudi vzrok za upočasnjene 
in motene procese v lekarni in dodatno 
delo farmacevtov z vnosom manjkajočih in 
popravljanjem napačnih podatkov. Počasi 
delujoč sistem je vzrok za zastoje v procesih 
dela v lekarni in podaljšano čakanje paci-
entov. 

•	 Povečevanje stroškov: neustrezno delujoč 
sistem vodi v povečanje stroškov zaradi 
povečevanja števila potrebnih intervencij, 
telefonskih klicev za usklajevanje nejasno-
sti ali popravljanje ugotovljenih napak itd. 
Stroški pa se povečajo tudi zaradi uvajanja 
in vzdrževanja sistema. 

•	 Psihosocialni vplivi: spremenjen način 
dela, razlike v sposobnostih uporabe infor-
macijske tehnologije, številne spremembe 
in neustrezno delovanje programa imajo 
močan vpliv na obnašanje posameznika in 
na odnose na delovnem mestu. 

•	 Povečano tveganje za paciente: navedena 
tveganja so lahko tudi vir napak, ki imajo 
za posledico škodo za paciente. Najpogo-
stejše napake, ki se na novo pojavljajo pri 
e-predpisovanju, so povezane z napačnim 
vnosom podatkov v informacijski sistem. 
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Posledica so izbira napačnega zdravila, 
napačne farmacevtske oblike za izbrano pot 
aplikacije, napačen odmerni interval. (1)

eZDRAVJE IN eHEALTH

eRecept je del obsežnega projekta eZdravje, ki 
ga vodi Ministrstvo za zdravje (MZ) RS in je 
delno sofinanciran iz Evropskega socialnega 
sklada. Uvodne aktivnosti projekta eZdravje so 
se začele že v septembru 2008, evropska sred-
stva so bila na voljo do  junija 2015. 

Po podatkih Evropskega združenja javnih le-
karn (PGEU) so e-predpisovanje zdravil že pred 
nami začeli uporabljati na Danskem, Švedskem, 
Finskem, v Estoniji, Veliki Britaniji, Franciji ter 
nekaterih predelih Španije (Andaluzija, Baleari, 
Galicija). Malo  pred nami so ga uvedli tudi na 
Hrvaškem, Nizozemskem in v Romuniji. Siste-
mi se med seboj razlikujejo po stopnjah infor-
macijske varnosti, razmerju med elektronsko 
in papirno obliko in funkcijah informacijskih 
rešitev. (1,2)

eRecept – PREDSTAVITEV 

Glavne komponente rešitve eRecept so prika-
zane na Sliki 1. eRecept podpira celoten proces 
predpisovanja in izdaje zdravil, razen narkoti-
kov. Zdravnik prek vnosne maske, integrirane 

Slika 1: 
Shematični prikaz sistema eRecept (4)

v obstoječe informacijske sisteme, s pomočjo 
Centralne baze zdravil (CBZ) ali stalne terapi- 
je predpiše elektronski recept (ali paket recep-
tov), preveri ustreznost izbire (interakcije, kon-
traindikacije), ga podpiše s kvalificiranim digi-
talnim potrdilom in ga po varni poti pošlje v 
centralno zbirko eRecept, do katere ob prihodu 
pacienta v lekarno dostopajo lekarniški farma-
cevti. Pacient lahko pri zdravniku dobi nati-
snjen seznam predpisanih zdravil, ki pa ni nu-
jen pogoj za izdajo zdravil v lekarni. V lekarni 
je nujna le kartica zdravstvenega zavarovanja, s 
pomočjo katere se elektronski recept iz central-
ne zbirke eRecept prenese v lekarno za nadalj-
njo obdelavo. Sistem eRecept temelji torej na 
varni komunikaciji s šifriranjem podatkov po 
prenosnih kanalih ter avtentikacijo in avtoriza-
cijo uporabnikov s kvalificiranimi digitalnimi 
potrdili. Uvedba eRecepta pomeni precejšnje 
tehnične spremembe predvsem pri zdravnikih. 
Za tak način predpisovanja zdravil mora zdrav-
nik nujno uporabljati računalnik, ključnega 
pomena pri delu pa postane tudi profesional-
na kartica (PK) kot medij za kvalificirano digi-
talno potrdilo. Služi kot identifikator osebe, ki 
ima pooblastilo za predpisovanje oz. izdajanje 
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zdravil. Poleg tehničnih sprememb pa eRecept 
zdravniku prinaša tudi nove strokovne funkci-
onalnosti, ki zagotavljajo varnejše in kakovo-
stnejše predpisovanje zdravil, kot je preverjanje 
interakcij med zdravili in kontrola za posame-
zne rizične skupine (npr. nosečnice, športniki). 
(3,4)

TEHNIČNI POGOJI 
ZA ZAČETEK UPORABE eRecepta

Predpogoj za uporabo te rešitve je uporaba raz-
ličice programske opreme, ki omogoča elek-
tronsko predpisovanje ali izdajanje zdravil. Po-
goji za uporabo so: 
1. Kvalificirano digitalno potrdilo (KDP). 

V okviru projekta eRecept se uporabljajo 
KDP, ki se že nahajajo na profesionalnih 
karticah (PK), ki so bila izdana zdravni-
kom in farmacevtom v javni mreži ZZZS, 
čeprav ZZZS v tem trenutku še ni partner v 
projektu oz. še nima možnosti povezave do 
kanala eRecept. Na PK se nahajata dve po-
trdili, eno je nekvalificirano in se že sedaj 
uporablja za dostop do elektronskih podat-
kov, drugo pa je kvalificirano in se upora-
blja izključno v sistemu eRecept. Aplikacija 
omogoča tudi uporabo ostalih KDP, ki so 
izdana v RS. Takšna so npr. Sigen-CA ali 
Pošta®CA. 

2. Pravice za uporabo centralnega dela rešitve. 
Zdravnik ali farmacevt jih pridobi na pod-
lagi podatkov iz zbirke Evidenca gibanja 
zdravstvenih delavcev in mreža zdravstve-
nih zavodov (BPI), ki jo upravlja Nacional-
ni inštitut za javno zdravje. Podatki iz BPI 
se redno prenašajo v centralni del rešitve 
eRecept (Varnostna shema). (3)

ZAKONSKE PODLAGE

Celotna rešitev eRecept je zasnovana okrog ce- 
ntralne zbirke eRecept, za katero je pravno po- 
dlago vzpostavil Zakon o zbirkah podatkov s 
področja zdravstvenega varstva z dopolnitvijo 
(Uradni list RS, št. 65/00 in 47/15), ki v prilogi 
2 določa namen, vsebino zbirke, upravičence in 
roke hrambe. 

Roke za vključitev je določil Pravilnik o po-
gojih, rokih, načinu vključitve in uporabe eZ-
dravja za obvezne uporabnike (Uradni list RS, 
št. 69/15). (5,6)

eRecept – UVEDBA

Omenjeni pravilnik je določil roke za začetek 
uporabe storitve eRecept. Za izvajalce dejavno-
sti, ki izvajajo storitve na primarni ravni zdrav- 
stvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene 
službe, je bil določen rok 2. november 2015. 
Za izvajalce zdravstvene dejavnosti, ki izvajajo 
storitve na sekundarni in terciarni ravni zdra-
vstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene 
službe, pa je določil rok za predpisovanje samo 
elektronskih receptov pri predpisovanju zdravil 
na recepte 1. februar 2016. (6)

V oktobru 2015 je potekala faza vzporedne-
ga predpisovanja papirnih in elektronskih re-
ceptov na primarni ravni v omejenem obsegu. 
Tega obdobja ni možno opredeliti kot pilotno 
oz. testno fazo. Glavni razlog je ta, da je bilo 
obdobje čisto prekratko, da bi lahko testirali 
vse funkcije rešitve. Uradna pilotna faza je po-
tekala od junija 2013 do marca 2014 na obmo-
čju Bleda, Kranja, Sevnice in Ormoža.  V tem 
obdobju so bile preskušene osnovne informa-
cijske rešitve, ki pa še niso vsebovale vseh po-
trebnih funkcij. Poleg tega je bila komunikaci-
ja med nosilcem projekta in izvajalci, ki so bili 
vključeni v pilot, izjemno slaba, zato se je v tem 
obdobju preskusilo zgolj 1,8 % vseh predpisa-
nih receptov, kar je absolutno premalo za ve-
rodostojno oceno ustreznosti informacijskih 
rešitev. Precej dela je bilo tudi na sami infra-
strukturi, ki je bila v začetku le testna.  

TEŽAVE, KI JIH TRENUTNO 
ZAZNAVAMO ZDRAVSTVENI IZVAJALCI, 
UPORABNIKI REŠITVE eRecept

Zdravniki smo imeli ob uvedbi eRecepta pre-
cej težav s hitrostjo prenosa podatkov, zlasti v 
perifernih ambulantah, kjer ni bilo širokopa-
sovne povezave s spletom. Tako je bilo za po-
šiljanje podatkov v centralno zbirko treba ča-
kati tudi po več minut, kar je bilo ob aktualnih 
obremenitvah v ambulantah neizvedljivo. Na 
rešitev teh težav je bilo treba čakati več tednov, 
še vedno pa se (sicer v manjši meri) ponavljajo, 
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zlasti ob večjih obremenitvah povezav, npr. ko 
dela več ambulant hkrati. Takrat pogosto pri-
de tudi do »padca« mreže in se je treba v enem 
dnevu večkrat prijaviti v sistem. Vnosne maske 
so v nekaterih programih nepregledne in zah-
tevajo po več deset »klikov« za predpis enega 
samega recepta. Za akutne bolezni in predpis 
terapije, ki se ne ponavlja, torej eRecept pome-
ni zgolj več administriranja in ukvarjanja z ra-
čunalnikom namesto z bolnikom. Še vedno je 
nekaj nejasnosti pri predpisovanju magistral-
nih zdravil, kjer nekaterih sestavin iz neznanih 
razlogov ni možno predpisati, ali pa je upo-
rabniški vmesnik sila neprijazen, ko je treba 
spremeniti količino predpisanega zdravila. Po-
leg tehničnih težav so se pojavile še nekatere 
vsebinske, ki jih ob uvedbi nismo pričakovali. 
Kronični bolniki so že pred uvedbo eRecepta 
pogosto pri medicinski sestri po telefonu naro-
čili recepte, ki so jih nato prišli iskat v ambu-
lanto. Če je imel zdravnik dvome o ustreznosti 
terapije ali kakšno sporočilo za bolnika, se je 
to razrešilo ob prihodu bolnika po recepte. Z 
uvedbo eRecepta bolnik pričakuje, da mu ne 
bo treba opraviti »nepotrebne« poti v ambulan-
to, ampak bo šel lahko kar v lekarno, s tem pa 
odpade možnost posveta ob fizični izročitvi re-
cepta. Bolnike je zato treba večkrat poklicati po 
telefonu (še prej je treba pridobiti njihove delu-
joče telefonske številke!) in jim dajati dodatna 
navodila.

Lekarne imamo prav tako težave s hitrostjo 
prenosa podatkov povsod, kjer ni na voljo širo-
kopasovnih povezav s spletom. Sistemi ADSL 
imajo po naših evidencah približno 7-odstotne 
izgube podatkovnih paketov, kar povzroča veli-
ke težave ob pridobivanju podatkov iz central-
ne zbirke. Celoten sistem eRecept je izjemno 
kompleksen, za njegovo brezhibno delovanje 
mora biti zagotovljenih več stvari: delovanje 
centralne komponente, ki je v domeni NIJZ 
(do 1. 12. 2015 je bilo to MZ), lokalne kompo-
nente, ki so v domeni izvajalcev zdravstvene 
dejavnosti in jih vzdržujejo pogodbene pro-
gramske hiše, ter komunikacijskih poti. Ko v 
sistemu nekaj ne deluje, imamo lekarne težave 
pri identifikaciji problema in ne vemo, na koga 
se moramo v tistem trenutku obrniti. Več ko 
je akterjev v nekem sistemu, večja je tudi mo-
žnost izgovarjanja in prenašanja odgovornosti 

drug na drugega, in mi, ki smo popolni laiki na 
tem področju, se znajdemo v brezizhodnih si-
tuacijah, pred sabo pa imamo jeznega pacienta 
in nedelujoč sistem. Problematika predpisova-
nja na daljavo, ki jo omenjajo tudi zdravniki, je 
za lekarne problematična še z vidika številnih 
novih tveganj – dogajajo se zamenjave zdravil, 
zamenjave pacientov (še posebej v primerih, ko 
ima zdravnik več pacientov z enakim imenom 
in priimkom). Razčiščevanja dilem ob izda-
ji zdravil pomenijo porabo dodatnega časa, ki 
gre na račun telefonskih razgovorov in na ra-
čun iskanja napak za že sicer preobremenjene-
ga zdravnika in farmacevta. Velika verjetnost 
pa je, da se vse napake sploh ne odkrijejo. Še 
pogosteje se dogaja, da zdravnik predpisa ne 
izvede takoj po telefonskem klicu, pacient pa 
takoj odide v lekarno. Ponovno ista zgodba: 
telefonski klici, slaba volja na strani pacienta, 
zdravnika in farmacevta. Veliko tveganje za 
paciente predstavlja tudi dejstvo, da nekateri 
zdravniki zelo nekritično prepuščajo področje 
predpisovanja eReceptov medicinskim se-
stram, ki pa nimajo znanja s tega področja in 
za to tudi niso pristojne. Rezultat so številne 
napake v samih predpisih, še posebej pa je po-
trebno omeniti predpise na napačnega pacien-
ta. Vsi vemo, da se pri sestri praviloma ves čas 
nahaja več kartic zdravstvenega zavarovanja 
hkrati, zato lahko hitro pride do zamenjave. V 
lekarnah rešujemo tudi številne napake, ki so 
posledica napačnih predpisov zdravil zaradi 
slabega stanja Centralne baze zdravil (CBZ). 
Glede rešitve eRecept pa imamo tudi številna 
vprašanja, na katera (še) nimamo odgovorov. 
Kako v sistemu najti predpise pacientov, ki v 
zdravstvenem sistemu ne nastopajo s šifro za-
varovane osebe (ŠZO), ki je za slovenske zava-
rovance edini identifikator, ampak drugačnimi 
šiframi, ki jih definirajo različne konvencije? 
Kako zadostiti zahtevi po fotokopiji receptnega 
obrazca, ki ga predvsem za potrebe refundacij 
zahtevajo zavarovalnice? Kako zadostiti zahte-
vam po nadzoru nad izdanimi recepti s strani 
ZZZS? Kdo bo pa skrbel za implementacijo no-
vosti s področja predpisov, ki urejajo področje 
predpisovanja in izdajanja zdravil, in kdo bo 
ta razvoj plačal? Z letošnjim letom smo začeli 
s financiranjem vzdrževanja lokalnih modulov 
eRecept, kar v cenah naših storitev ni upošte-
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vano. Poleg tega nam eRecept prinaša organi-
zacijski izziv. Brez da bi nas kdo kaj vprašal ali 
se pozanimal o tem, kako poteka delo v lekar-
nah, je bilo odločeno, da farmacevtski tehnik v 
sistemu eRecept nima nobenih pooblastil. Eno 
najpomembnejših opravil, ki so jih tehniki do 
sedaj opravljali, je bila pomoč farmacevtu pri 
izdaji zdravil, kar je sedaj onemogočeno. Hkra-
ti pa se je drastično podaljšal čas izdaje zdravil. 
Ostajajo torej številne odprte dileme, do kate-
rih v produkcijski fazi ne bi več smelo priha-
jati. Poleg tega trenutni sistem eRecept (še) ne 
zagotavlja 100-odstotne varnosti za paciente. 
Prav tako ni zanemarljivo dejstvo, da ne zago-
tavlja varnosti niti za zdravnike in farmacevte 
– oba poklica sta regulirana in nosita osebno 
odgovornost posameznika za morebitne napa-
ke. Pozitivno dejstvo pa je, da je v okviru NIJZ, 
ki je od 1. 12. 2015 skrbnik sistema, imenovana 
interdisciplinarna delovna skupina, ki dela na 
odpravi pomanjkljivosti in na razvoju sistema. 
Upamo, da na ta način čim hitreje pridemo do 
sistema, ki nam bo res v pomoč in ponos in bo 
izkazoval vse teoretične prednosti tudi v praksi.

ZAKLJUČEK

Uvedba eRecepta pomeni pomembno spreme- 
mbo v načinu dela izvajalcev zdravstvene oskr-
be. Čas je, da se poslovimo od papirnatega po-
slovanja in preidemo na elektronske rešitve. To 
prinaša pomembne prednosti pri izmenjavi in-
formacij in pri obravnavi kroničnih bolnikov, 
ki prejemajo več zdravil hkrati, saj je predpi-
sovanje varnejše, hitrejše in bolniku prijazno. 
Seveda pa bo potrebnih še nekaj popravkov 
in dodatkov, predvsem v smislu poenostavitve 
postopkov in boljše tehnične podpore. Izvajal-
ci in bolniki bodo potrebovali še nekaj časa, da 
bodo spoznali vse pasti  eRecepta in kako se jim 
izogniti. Zavedati se je treba, da nobena teh-
nološka rešitev ne more nadomestiti pristnega 
človeškega stika. Predvsem pa v nadaljevanju 
projekta eZdravje dela ne smemo prepustiti 
samo računalničarjem in administrativnim vo- 
djem, ampak moramo aktivno sodelovati tudi 
izvajalci, saj smo mi tisti, ki najbolje vemo, kaj 
potrebujemo, da bomo lahko delali dobro in 
strokovno.
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mag. Vasja Rebec
SRC Infonet d.o.o.

Ali imamo dovolj osnov za vzpostavitev 
integriranega informacijskega sistema 

v zdravstvu?

Povzetek:
»Imamo!« in s tem bi lahko tudi zaključil. V res- 
nici je pa vprašanje izredno večplastno in nede-
finirano, saj ga vsak med nami razume nekoliko 
po svoje. Ambicija prispevka ni povsem poenote-
nje ideje o dikciji, kaj sploh je integrirani zdra-
vstveni sistem, temveč zgolj deljenje osebnega 
mnenja glede večkrat napačno razumljenih in 
uporabljenih izrazov v slovenskem zdravstvenem 
okolju. Do neke mere bi želel osvetliti tehnično 
neutemeljena pričakovanja IT-rešitev, ki pravi-
loma lahko podpirajo in pospešijo zakonsko, sta-
novsko in meddeležniško dogovorjene procese, ne 
morejo pa preleviti neustreznih organizacijskih 
dogovorov v ustrezne. Želel pa bi tudi izpostaviti 
nujnost partnerskega pristopa med državo, delež- 
niki in izvajalci zdravstvenih (IT) rešitev.

Abstract:
When we ask ourselves, whether we have the fo-
undation for implementation of integrated infor-
mation system in health care, YES comes to mind 
immediately. In reality, however, the question is 
very complex and undefined causing each of us 
to understand it differently. The purpose of this 
article is not to propose a unified idea of an inte-
grated health care system, but to share with you 
a personal opinion on often misunderstood and 
misused terminology in Slovenian health care. I 
also want to shed some light on the technically 
unfounded expectations regarding IT solutions – 
although these have the capacity to support and 
expedite processes, which have previously been de- 
fined in terms of legislation, expert consensus and 
organization, they cannot convert inappropriate 
organizational agreements into appropriate. My 
other goal is to highlight the importance of par-
tnership approach between the government, sta-
keholders and health care (IT) solution providers.
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INFORMACIJSKI SISTEM V ZDRAVSTVU 

Ko v Sloveniji govorimo o integriranem infor-
macijskem sistemu v zdravstvu, je podobno, 
kot bi govorili o slovenski nogometni repre-
zentanci. Hitro rečemo, da ni dovolj dobra, in 
vsakič, ko prejmemo gol, nas je takoj približno 
dva milijona selektorsko-trenerskih strokov-
njakov, ki smo mnenja, da selektor nima poj-
ma. Če pa pogledamo objektivno, je slovenska 
nogometna reprezentanca po kazalniku vlo-
žek-izplen med najboljšimi na svetu. Po mo-
jem, trenutno precej neobjektivnem mnenju, je 
slovenski informacijski sistem v zdravstvu po 
tem kazalniku med najboljšimi na svetu. To, da 
smo Slovenci grozovito samokritični do lastnih 
in izredno popustljivi in radodarni do tujih 
»selekcij« ali rešitev, je pa že naša pregovorno 
hlapčevska lastnost, ki nas tu in tam parado-
ksalno dela marsikje boljše od ostalih.

INTEGRIRAN SISTEM 

Sam nisem informatik in morda je občasno to 
tudi moja prednost, ker skušam razumeti inte-
grirani sistem kot večina uporabnikov, ki jih v 
vsakodnevni rabi podatkov za izvajanje pleme-
nitih in zahtevnih procesov v zdravstvu moti, 
da morajo podatke prepisovati, pregledovati v 
dveh aplikacijah, odpreti spletni brskalnik, is-
kati razlike med različnimi sistemi itd. Kako 
lepo bi bilo, da bi vse podatke, ki jih potrebu-
jemo v trenutku in prikazane na želeni način, 
dobili na zaslon z enim klikom ali celo brez 
njega. Naj vas pomirim: tega ni nikjer na sve-
tu. Marsikatera država nima niti zdravstvene 
kartice, nima e-recepta, nima niti EMŠO (go-
vorimo o Veliki Britaniji, Nemčiji in Italiji, ne 
državah tretjega sveta).

Marsikdo že več let »predava« o svetem gralu 
zdravstvene informatike z več ali manj enot- 
nim motom »vsi podatki na enem mestu«. Tu 
je najbolj problematična beseda »vsi«. Večino-
ma jo uporabljajo tisti, ki ne poznajo procesov 
dela večjih zdravstvenih ustanov. Beseda je 
problematična vsaj z dveh vidikov: zaradi ko-
ličine in posledično neuporabnosti ter zaradi 
različnosti formatov, standardov ipd.

Dosti bolj korektna in učinkovita usmeritev bi 
bila »ključni podatki na enem mestu«. Če se 

ponovno vprašamo, ali je najučinkoviteje, da 
se vsi tipi podatkov obravnavajo na enak način 
ne glede na velikost, format, časovno pomemb-
nost ipd., bi lahko bila končna definicija taka: 
»Ključni podatki, dostopni na ustrezen na-
čin«. To je zame sprejemljiva definicija integri-
ranega zdravstvenega sistema.

HIS NI PLATFORMA

Hospital oziroma Health information system 
(HIS) se praviloma uporablja za centralne sis-
teme v bolnišnicah, zdravstvenih domovih ali 
specialistih in predstavlja popis celotnega pro-
cesa dogajanja okoli pacienta od identifikacije 
v zdravstveni ustanovi prek zdravljenja do iz-
daje ustreznega računa. Sistemi so praviloma 
veliki, kompleksni in so nastajali desetletja v 
tesnem stiku med ponudniki sistemov in izva-
jalci zdravstvene dejavnosti. Najbolj komple-
ksne postavitve HIS so seveda v bolnišnicah, 
kjer imajo tudi ogromno podsistemov, kot so: 
radiološki IS, patološki IS, endoskopski IS, le-
karniški IS … V najkompleksnejših slovenskih 
postavitvah imamo tudi več kot trideset podsi-
stemov oz. kompleksnih integracij. Tak sistem 
zahteva relativno veliko vsebinskega (sledenje 
zakonodaji in regulativi) in tehničnega vzdrže-
vanja, učinek pa je premosorazmeren s stopnjo 
partnerstva med ponudnikom in izvajalcem.

Platforme bi kot dobro obveščen laik razdelil 
na dva tipa: izmenjevalne in razvojne, ki omo-
gočajo gradnjo aplikacij. Med izmenjevalne 
platforme bi lahko uvrstili rešitve, kot so e-hrb-
tenica in e-recept, ki od samega začetka upo-
rabe pospešujejo definicijo integriranega zdra-
vstvenega sistema »ključni podatki, dostopni 
na ustrezen način«. Seveda velja: več kot je 
uporabnikov, več je podatkov, več je idej za iz-
boljšave in bliže smo tej definiciji.

Razvojne platforme so rešitve, ki jih ponuja-
jo svetovna in tudi slovenska podjetja z željo, 
da bi čim več start-upov pa tudi uveljavljenih 
podjetij gradilo predvsem manjše pa tudi ve-
čje zdravstvene aplikacije v točno določenem 
formatu, ki pa se med platformami razlikuje-
jo. Ideja je, da bi bile ena ali več aplikacij, ki so 
tako nastale, med seboj laže povezljive in tudi 
da bi jih bilo možno integrirati v druge sisteme. 
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Če izpostavim le pozitivne učinke takih plat-
form, slednje pravzaprav tudi spodbujajo »gra-
dnjo« aplikacij, ki omogočajo večjo dostopnost 
podatkov. Morda je največja napaka v razmi-
šljanju ta, da bi kombinacija aplikacij na taki 
platformi lahko nadomestila HIS. 

Pri HIS gre za izrazito kombinacijo komplek- 
sne partnerske storitve in produkta, ki jih po-
nujajo podjetja, ki že vrsto let živijo v lokalnih 
zdravstvenih sistemih (tako je približno povsod 
na svetu), kjer je dejansko poznavanje (lokal-
ne) zdravstvene domene najpomembnejši atri- 
but. 

Platforme same po sebi so vsebinsko prazne, 
lahko so pa zelo pomembne pri spodbujanju 
definicije »ključni podatki, dostopni na ustre-
zen način«.

ENOTNI SISTEM HIS (ZA SLOVENIJO)

V teoriji je enoten informacijski sistem seveda 
možen, a le z »dekretom« in ogromnim pove-
čanjem finančnega vlaganja v poenotenje HIS 
za obdobje od pet do deset let. Dejstvo je, da 
je prehod na drugi HIS organizacijsko izred- 
no drag. Izobraževanja, migracija, prilagoditve, 
ponovne integracije s podsistemi ipd. lahko ne-
kajkrat presegajo vrednost HIS. Morda je mo-
žen le »case-by-case« scenarij, ampak (čeprav 
bi sedaj moral drugače govoriti) se mi zdi z 
vidika države/državljanov bolje vlagati v defi-
nicijo »ključni podatki, dostopni na ustrezen 
način«. Menim, da so bili tudi nekateri projekti 
e-Zdravja korak v pravo smer.

PRIMER DOBRE PRAKSE: e-Recept

Elektronsko rešitev e-Recept je izdelal konzor- 
cij sedmih podjetij. Dejansko se je v tem pro-
jektu zgodilo mnogo neobičajnih stvari. Naj-
prej je v naročniku dozorelo spoznanje, da slo- 
venska zdravstvena informatika ni slaba, saj 
ima več kot 25 let zgodovine podpiranja ogro-
mnega števila zdravstvenih procesov. Drugo 
neobičajno spoznanje naročnika je bilo, da je 
uspeh projekta neločljivo povezan z uporab-
niško izkušnjo, ki mora biti za zdravstvene 
delavce čim manj stresna. Zato je koncept re-
cepta tak, da za uporabnika predstavlja sis-
tem e-Recept zgolj nekaj novih funkcio-

nalnosti v programu, ki ga že pozna. Tretja 
neobičajna stvar je bila, da si je sedem pod-
jetij, ki smo si marsikje konkurenčna, uspe-
lo priznati, kje smo dobri, ter pripraviti me-
šano projektno skupino, ki je delala na tem 
projektu za takorekoč polni delovni čas. Za-
radi intenzivnosti projekta se je znotraj pro-
jektne skupine dejansko vzpostavil odnos, 
ki je enakovreden, kot če bi vsi delali v istem 
podjetju. Prav tako se je partnerski odnos 
vzpostavil tudi s predstavniki naročnika. Pro-
jekt e-Recept izrazito zasleduje moto »ključ- 
ni podatki, dostopni na ustrezen način«. 

PROJEKCIJE ZA VSAK DAN

Malo za šalo, malo za res: Slovenci praviloma 
hodimo po svetu zato, da bi lahko kritizirali 
doma, za razliko od Kitajcev, ki hodijo zato, da 
bi proizvajali doma. Mnogokrat ta ali oni zdra- 
vnik v tujini vidi všečen grafični vmesnik tega 
ali onega (pod)sistema in projicira ugotovitev 
na način, da je vse, kar imamo v Sloveniji, sla-
bo. Seveda malokoga zanima, kako je sistem v 
resnici integriran v celoten proces in ali je tre-
ba podatke štirikrat ročno prepisati, da o ceni 
niti ne govorimo. V Sloveniji imamo seveda še 
ogromno prostora za izboljšave, vsaka konstru- 
ktivna kritika in namig za izboljšavo je več kot 
dobrodošla, tu in tam pa nam primanjkuje sa- 
mozavedanja, da nismo slabi. Mimogrede: Nem- 
čija e-recepta še nima.

ZDRAVSTVO JE RESEN                                                                                      
IN ZAHTEVEN EKOSISTEM

Kakršna koli IT-rešitev se vedno vrti v trikotni-
ku: razpoložljivost, varnost in cena. Vsi vemo, 
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da je varnost podatkov tako z vidika točnosti 
in ustrezne hrambe kot tudi z vidika varovanja 
osebnih podatkov v zdravstvu velikega pome-
na. Razpoložljivost ključnih podatkov pa lahko 
marsikdaj odloča med življenjem in smrtjo. Ni 
treba biti IT-strokovnjak, da vemo, da cena prav 
tako sledi zahtevam po varnosti in razpoložlji-
vosti. Tukaj se vračam na partnerstvo. Verjetno 
smo že vsi kdaj pomislili, da država pretirava 
z zahtevami po varnosti podatkov, a po dru-
gi strani mnogokrat prepusti skrbništvo nad 
posameznim segmentom ključnih podatkov 
podjetjem z enim zaposlenim brez zdravstve-
ne zgodovine in brez ustreznih strokovnjakov. 
Zdravstveni sistem je kompleksen in potrebu-
je kontinuiteto v skrbništvu, ki naj jo zagotovi 
država ali pa naj slednje v partnerskem odnosu 
prepusti domači zasebni iniciativi. Nenehno is-
kanje najnižje in večkrat ekonomsko neopravi-
čljive cene postaja navada, ki nas lahko dolgo-

ročno največ stane.

NAMESTO ZAKLJUČKA:

Vzpostavljanje integriranega informacijskega 
sistema je proces, ne stanje. Ta proces poteka 
več ali manj kaotično, več ali manj usmerjeno, 
več ali manj premišljeno vsak dan. Na učinko-
vitost tega procesa pa predvsem vplivajo orga-
nizacijski dejavniki, ki niso informacijske na-
rave, kot so: dostopnost zdravstvenih šifrantov, 
zakonodaja, regulativa, usklajenost zdravstve-
nih politik, razdeljenost »centrov moči« oz. de- 
ležnikov v zdravstvu. V Sloveniji je kar nekaj 
podjetij, ki se več deset let ukvarjajo s tem in 
s pomočjo IT podpirajo procese v zdravstvu. 
Ta podjetja imajo veliko domenskega znanja, 
zadostno tehnično znanje ter nenazadnje zapo-
slujejo predvsem slovenske strokovnjake, ki za-
gotavljajo pripadnost rešitvi in dolgoročnemu 
razvoju. Če zelo poenostavim: države, kjer je 
IT-podpora na nekoliko višjem nivoju, so tiste, 
kjer je vzpostavljen partnerski odnos.  

Zdravstveni IT je odlična platforma za popu- 
listično gostilniške debate, kjer se marsikdo 
zelo hitro počuti strokovnjaka, ki lahko ex ca- 
thedra napiše to ali ono teoretično strategijo, ki 
je v praksi težko uresničljiva. Dokler si ne bo- 
mo priznali, da je zdravstvo zelo kompleksen 
sistem v nenehnem razvoju, ki potrebuje prav 
tako zdravstveno informacijsko podporo, in 
dokler ne bomo razumeli, da je dolgoročno 
partnerstvo najverjetneje pravi način, bomo 
imeli odlične gostilniške debate.
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 prim. asist. Daniel Grabar
Splošna bolnišnica Murska Sobota

Nova organizacija 
v urgentnih centrih

Povzetek:
Postopki gradnje urgentnih centrov v slovenskem 
zdravstvu so bili opredeljeni z enotno metodolo-
gijo, ki je predvidela enovito prostorsko opredeli-
tev, opredelitev organizacije delovanja urgentnih 
centrov in enovito opredelitve medicinske opre-
me. Združevanje prehospitalne splošne nujne me- 
dicinske pomoči, internistične nujne pomoči in 
kirurške nujne pomoči je bilo nadgrajeno z vklju-
čitvijo postopkov triažiranja in opazovalnice v 
dejavnost urgentnih centrov. Kot enovit urgentni 
center je nujna medicinska pomoč razdeljena na 
oskrbo življenjsko ogrožajočih stanj, hitro oskrbo 
nujnih stanj, hitro oskrbo malih poškodb in po-
časno oskrbo. Delovanje urgentnih centrov pa bo 
nadgrajeno z enotnim dispečerskim sistemom. 
Prispevek je pripravljen na podlagi Enotne meto-
dologije Urgentnih centrov. 

Abstract:
Emergency centres in the Slovenian health care 
system have been pre-identified with a unique 
methodology, which provided a uniform spatial 
definition, the definition of the organization of 
emergency centres operation and unified medical 
equipment. Combining pre-hospital general emer-
gency with emergency internal and surgical ser-
vices was upgraded by integrating triage system 
and observation activities into emergency centres. 
A single emergency centre will provide urgent me-
dical care, separately for life-threatening conditi-
ons, quick supply of emergency cases, rapid care 
of small injuries and a slow care. Operation of 
emergency medical centres will be upgraded with 
central dispatcher system.
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UVOD

Po zaključeni prostorski usmeritvi izgradnje 
urgentnih centrov je delovna skupina Ministr-
stva za zdravje pripravila Enotno metodologi-
jo organizacije Urgentnih centrov, iz katere so 
povzete usmeritve in opredelitve sedanje orga-
nizacije, kot dokument, ki postavlja osnovne 
usmeritve in zahteve za organizacijo urgentnih 
centrov (UC) kot samostojnih oddelkov v slo-
venskih bolnišnicah z vidika organizacije vo-
denja, sistematizacije kadra, definicije področja 
dejavnosti, organizacije delovnih procesov in 
vpeljevanja kliničnih poti, vodenja kakovo-
sti ter vidika zagotovitve finančnih sredstev 
(EMOUC, 2015).

»Urgentna služba vseh nivojev je prvo ogle-
dalo organiziranosti zdravstvenega sistema v 
vsaki državi. V RS, kjer je zdravstvo sicer na 
večini nivojev primerljivo s svetovnim vrhom, 
je organizacijsko marsikje pomanjkljivo orga-
nizirano. Pojavlja se nam vse več neželenih do-
godkov, opozorila v javnosti so nedvoumna in 
zahtevajo spremembe. Vzpostavitev in začetek 
delovanja urgentnih centrov je nujen tudi zara-
di splošnega vtisa vseh uporabnikov o organi-
ziranosti zdravstva v državi, še posebej v tistih 
primerih, ko ga nemudoma in najbolj potrebu-
jejo.« (EMOUC, 2015)

Strokovne razprave in analize pri pripravi ela-
boratov za izgradnje UC v preteklosti so poka-
zale, da obstoječi sistem zagotavljanja urgentne 
službe v bolnišnicah ni optimalen. Izpostavlje-
ne so bile tudi težave pri delovanju izvenbolni-
šnične nujne medicinske pomoči (NMP). Za- 
radi tega so se v Sloveniji že pred mnogimi leti 
pričele aktivnosti za izboljšanje sistema NMP. 
V zadnjih letih prejšnjega stoletja je bila s Pra-
vilnikom o NMP in dežurni službi opredeljena 
izvenbolnišnična NMP, ki je v teh letih delova-
la na področju zagotavljanja NMP na terenu 
in za prevoz pacientov oz. poškodovancev v 
bolnišnice. Fizična pozicija izvenbolnišničnih 
enot NMP in ambulant NMP je bila raznolika, 
ponekod so te službe že bile fizično postavlje-
ne v bolnišnice, toda ne povsem integrirane. V 
večini primerov so bile te službe dislocirane od 
bolnišnic. V zadnjih 20 letih je bilo več posku-
sov organiziranja urgentne službe v bolnišni-
cah tudi na nivoju ministrstva, vendar se stanje 

ni bistveno spremenilo. Resolucija o nacional-
nih razvojnih projektih Republike Slovenije za 
obdobje 2007–2023 je za zagotavljanje NMP v 
bolnišničnem delu predvidela izgradnjo mreže 
UC v RS. Na podlagi te opredelitve v resoluci-
ji so v preteklih letih na Ministrstvu za zdravje  
(MZ) potekale aktivnosti za izvedbo projekta 
mreže urgentnih centrov v RS. Pridobljena so 
bila evropska sredstva in aktivnosti glede bo-
doče gradnje UC v posameznih bolnišnicah je 
bilo možno začeti. Projekt mreže UC v RS bi 
moral biti zaključen do konca leta 2014. MZ je 
v tem obdobju imenoval več strokovnih komi-
sij za pripravo strateških usmeritev zagotavlja-
nja NMP in vloge UC. Zadnja strategija razvo-
ja sistema NMP v RS za obdobje 2011–2020 je 
bila narejena v letu 2011 in posredovana MZ 
julija 2011. Strategijo so obravnavali razširjeni 
strokovni kolegiji in Zdravstveni svet. Vsa stro-
kovna telesa so podala pozitivno mnenje.

Oblikovanje delovanja urgentnih centrov je iz-
postavilo tudi nedorečenost dispečerske službe. 
Kljub neobhodnosti dobrega dispečerskega sis-
tema za nemoteno izvajanje dejavnosti urgen-
tne medicine, ta ni bil primerno oblikovan niti 
ni bilo dorečeno financiranje. 

Prizadevanja za ureditev nujne medicinske po-
moči so s sprejetjem Pravilnika o službi nujne 
medicinske pomoči uredila primarno oskrbo 
na terenu, bolnišnična nujna pomoč pa ni bila 
nikjer natančneje opredeljena niti kadri ustre-
zno sistemizirani. 

Nedorečenost organiziranosti dispečerskega 
sistema je vodila do naslednjih perečih pro-
blemov: 

1. Ni celovitega pregleda nad dogajanjem 
na lokalnem, regionalnem in državnem 
nivoju: 
a) izvenbolnišnične enote nimajo pregleda 
nad delovanjem enot NMP nižjega nivoja, 
ni nadzora nad uporabo svetlobne in zvoč-
ne opozorilne signalizacije, 
b) v primeru nesreč z večjim številom 
poškodovanih koordinacija delovanja in 
odzivanja sistema NMP (različnih enot) ni 
možna zaradi neobstoja centralnega dispe-
čerstva, saj ni pregleda nad ekipami, vozili, 
razpoložljivimi kapacitetami bolnišnic …, 
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c) prisoten je fenomen »vrtičkarstva«, 
d) posameznih enot NMP ali reševalnih 
služb/postaj ne zanima, kaj se dogaja izven 
meja področja njihovega pokrivanja, od-
klanjajo interveniranje celo na množičnih 
nesrečah, 

2. Neizkoriščenost virov: 
a) zunanji izvajalci reševalnih prevozov so, 
npr. v Ljubljani, več ur neizkoriščeni, ko 
čakajo na prevoz pacienta, dolge čakalne 
dobe so za nenujne reševalne prevoze, 

3. Predolgi intervencijski časi: 
a) odzivni časi so predolgi, ker ni zado-
stnega števila dispečerjev oz. ozko grlo 
predstavlja premajhno število telefonskih 
linij (večina povezav z 112 je na 1 telefon-
ski liniji), reakcijski intervali so predolgi, 
ker postopki sprejema klica in aktivacije 
ustrezne ekipe niso ustrezno tehnološko in 
organizacijsko podprti (npr. helikopterska 
NMP), posledično so dolgi dostopni časi, 
ki negativno vplivajo na odstotek preživetja 
v primerih srčnega zastoja v predbolnišnič-
nem okolju, 
b) uveljavljeni način sprejema klica v sili in 
odločanja o aktivaciji ekip NMP je glavni 
razlog za predolge dostopne čase ter pogo-
ste pritožbe klicateljev, saj morajo v proce-
su sprejema klica zaradi večkratnih preve-
zav večkrat odgovarjati na ista vprašanja, 

4. Na nacionalnem nivoju ne obstaja eno-
tna telefonska številka za naročanje nenuj-
nih reševalnih in sanitetni prevozov, zara-
di česar pogosto prihaja do zlorab številke 
112, ki je sicer namenjena izključno klicem 
v sili. 

Strokovni vidiki izvajanja nujne medicinske 
pomoči so ostajali nedorečeni v različnih pri-
stopih, niti za najpogostejša življenje ogroža-
joča nujna stanja, kot so akutni koronarni sin-
drom, srčna kap in težki poškodovanci, ni bilo 
oblikovanih enotnih pristopov. Enotnih kazal-
nikov kakovosti ni bilo, tudi financiranje na 
podlagi pavšalnega plačevanja primarnemu ni-
voju in plačevanja po opravljenih storitvah ali 
točkah na bolnišničnem nivoju ni bilo enotno 
rešeno. 

ORGANIZACIJA URGENTNIH CENTROV

Osnovni cilj Enotne metodologije je bila vzpo-
stavitev dobre in stabilne organizacije urgent- 
nih centrov z naslednjih področij: 
1. Urgentni center kot samostojni oddelek v 

bolnišnici 
2. Področja dejavnosti 
3. Organizacija delovnih procesov 
4. Klinične poti 
5. Vodenje urgentnega centra
6. Sistematizacija kadrov 
7. Vodenje kakovosti 
8. Mreža urgentnih centrov v RS in služba 

NMP zunaj UC 
9. Osnove informacijskega in komunikacij-

skega sistema 
10. Financiranje dejavnosti 

1. Urgentni center kot samostojni oddelek v 
bolnišnici
Enotni UC kot samostojna enota v bolnišnici 
z enotnim vstopom ter horizontalno shemo 
razporejanja pacientov je osnova pravemu za-
četnemu pristopu kritično bolnim in poškodo-
vanim in je najbolj optimalna oblika organiza-
cije službe NMP v bolnišnicah, ker dosega hitro 
oskrbo, učinkovito uporablja razpoložljive ka-
drovske vire in opremo ter omogoča postavi-
tev življenjsko ogroženega pacienta v ospredje 
zdravljenja.

Globalni nameni ustanovitve urgentnih cent- 
rov so: 
•	 postavitev kritično bolnih oz. poškodova-

nih na prvo mesto, 
•	 hitrejša in učinkovitejša uporaba omejenih 

virov, 
•	 preprečevanje podvajanja storitev in opti-

mizacija dela, 
•	 omogočanje ustreznih delovnih procesov 

in pogojev za delo, 
•	 omogočanje nadzora dela, 
•	 omogočanje trajnostnega razvoja strokov-

nega dela. 

2. Področje dejavnosti 
Področje dejavnosti delovanja UC pokriva: 

1. MoE REA – delovanje sedanje preho-
spitalne enote (PHE) z zdravnikom (rea-
nimobil), ki je do sedaj delovalo na nivoju 
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primarnega zdravstva pod okriljem zdra-
vstvenega doma.
2. MoE NRV – delovanje nujnih reševalnih 
prevozov, ki je do sedaj delovalo na nivoju 
primarnega zdravstva pod okriljem zdra-
vstvenega doma.
3. HITRI PREGLEDI – obravnava pacien-
tov, ki niso življenjsko ogroženi, a prihajajo 
zaradi akutno nastalih zdravstvenih težav. 
Kadrovsko je ta del UC treba pokriti z 
zdravniki splošne prakse oz. družinskimi 
zdravniki iz zdravstvenih domov celotne 
regije, vključno z zasebniki, ki se morajo 
vključevati v dežurno službo.
3. BOLEZNI – obravnava potencialno 
življenjsko ogroženih pacientov, ki najver-
jetneje ne bo zahtevala kirurške oskrbe.
4. POŠKODBE – obravnava potencialno 
življenjsko ogroženih pacientov, ki bi mo-
rebiti zahtevala kirurško oskrbo oz. zahte-
vala oskrbo poškodb.
5. Ostale dejavnosti - UC naj opravlja-
jo sprejem za vsa ostala urgentna stanja 
v bolnišnicah, kjer se bodo lahko tako 
organizirali glede na lokacijo UC, trenutne 
prostorske zmožnosti in števila tudi drugih 
urgentnih pacientov, npr. nevrologije, gi-
nekologije, pediatrije, otorinolaringologije, 
oftalmologije itd. prek konziliarne službe 
oz. konzultantov. V vsakem primeru bodo 
UC oskrbeli pediatrična nujna stanja, če je 
to tako možno organizirati glede na pro-
storske in kadrovske zmožnosti. V vsakem 
primeru pa je npr. del kirurške dejavnosti 
že sedaj zdravljenje obolelih in poškodova-
nih otrok. 

Področje dejavnosti niso mrliški ogledi, redni 
hišnih obiski, vizite v domovih za ostarele in 
paliativna oskrba izven bolnišnic. V čim kraj-
šem času je treba doreči nujno oskrbo otrok.

3. Organizacija delovnih procesov 
Vsak UC je enovito organiziran v podobne 
funkcionalne enote, v katerih se vrši oskrba 
življenjsko ogroženih pacientov. Izjemno po-
membna je notranja tehnologija razvrstitve pa-
cientov in njihova oskrba. Vsak pacient prihaja 
v UC na dva načina: skozi vhodna vrata, kjer 
se prijavi na triaži in administraciji, ali pa sko-
zi poseben vhod za življenjsko nujne primere, 

kamor pripelje MoE REA ali MoE NRV. Tria-
ža je ključni element razporejanja pacientov v 
UC. Razporejanje je dvojno, in sicer glede na 
stopnjo nujnosti pregleda po Manchestrskem 
sistemu ter glede na lokacijo pregleda v UC, 
saj je UC funkcionalno razdeljen na več enot, 
v katerih obravnavajo različna urgentna stanja 
zdravniki različnih specialnosti.

Razporeditev po triaži sledi shemi različnih de-
lovišč, in sicer: 
•	 enota za triažo in sprejem, 
•	 enota za bolezni (do sedaj INP) ,
•	 enota za poškodbe (do sedaj KNP), 
•	 enota za hitre preglede – splošni oz. dru-

žinski zdravniki iz regije,
•	 enota za opazovanje in nadzor,
•	 posebna enota za oživljanje (reanimacijski 

prostor), ki vključuje aktivacijo reanimacij-
skih timov,

•	 mobilne enote MoE REA, MoE NRV in 
motorist (v nekaterih centrih). 

Ostale dejavnosti (nevrologija, infekcijske bo-
lezni, pediatrija, ginekologija, ORL, oftalmolo-
gija itd.) iz objektivnih razlogov niso primarno 
načrtovane v UC, vendar bo zaradi raznolikosti 
med posameznimi bolnišnicami nekatere od 
teh dejavnosti tudi možno opravljati v prosto-
rih UC.

Normalno delovanje UC omogoča dobra tria-
ža, zato je ključnega pomena, da v vsakem UC 
predstojnik s svojim strokovnim timom napiše 
pravila razdelitve pacientov glede na priporoči-
la tega dokumenta. Triaža mora določiti paci-
entovo osnovno težavo glede na Manchestrski 
triažni sistem, prioriteto obravnave ter mesto 
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oskrbe v UC. Za življenjsko ogrožene primere, 
kot so politravma, akutni koronarni sindrom 
in možganska kap, morajo biti jasno definirane 
klinične poti in vloga sodelujočega medicin-
skega in nemedicinskega kadra.

4. Klinične poti 
Usklajenost vseh služb v verigi preživetja je 
nujna za dober klinični izhod oskrbe pacien-
tov od najlažjih, ki prihajajo zaradi minimal-
nih težav, do tistih, ki so življenjsko ogroženi. 

Tri skupine urgentnih pacientov, ki zahtevajo 
posebej usklajeno delovanje vseh sodelujočih, 
so težko poškodovani (politravma), pacienti 
z akutnim koronarnim sindromom in pacien-
ti, ki so doživeli možgansko kap. Ti pacienti so 
praviloma pripeljani z reševalnimi vozili, že tri-
ažirani med transportom in zahtevajo direktno 
pot v reanimacijski prostor v roke usposoblje-
nemu ranimacijskemu timu.

6. Sistematizacija kadrov
Za normalno in čim bolj skladno organizira-
nje UC je treba preseči nivo delitve na primar-
no dežurno službo in sekundarno bolnišnično 
dežurno službo na nivoju UC. UC so enoviti 
del specialnega bolnišničnega zdravstva in pri-
padajo bolnišnicam, zato je izjemno smiselno, 
da pripadajo tudi vsi kadri, ki so tam zaposle-
ni, bolnišnicam. Zaradi tega je pomembno, 
da se pripoji vse pripadajoče enote PHE zdra-
vstvenih domov, ki delujejo izključno za urgen-
tne primere, k UC v enovit kadrovsko zapol-
njen oddelek. V prehodni fazi lahko sicer del 
primarne dežurne službe opravljajo dežurni 
zdravniki splošne prakse kot zunanji sodelav-
ci, vendar je smisel UC pridobiti in izobraziti 
svoj kader urgentnih zdravnikov za pokrivanje 
celotne službe. Tako je možno delo kadrovsko 
bistveno racionalizirati, obenem pa zdravni-
kom urgentne medicine, zaposlenim v UC, 
omogočiti raznolika delovna mesta znotraj UC 
v sodelovanju s specialisti konzultanti različnih 
strok.

Delovišča v UC:
•	 triaža in sprejem (nova dejavnost) 

•	 odsek hitri pregledi (ambulante ZD – dru-
žinska medicina) 

•	 odsek poškodbe (kirurgija) 
•	 odsek bolezni (interna) 
•	 opazovalnica (nova dejavnost) 
•	 mavčarna 
•	 mala operacijska dvorana 
•	 reanimacijski prostor 
•	 rentgenski prostor 
•	 velike (aseptične ali septične) operacijske 

dvorane 
•	 nujni reševalni prevozi (MoE REA in MoE 

NRV) – število določa novi pravilnik NMP. 

7. Vodenje kakovosti
Poleg splošnega vodenja kakovosti je treba 
spremljati tudi kazalnike kakovosti v UC, ki so 
specifični za to dejavnost. Kazalnike sedaj po-
samezni oddelki nekaterih internističnih in ki-
rurških strok ter PHE enote deloma vodijo za 
sebe, vendar so te še vključene v vodenje kako-
vosti primarnega zdravstva. Kazalnike kakovo-
sti delimo po področjih, in sicer: 
•	 kazalniki kakovosti oskrbe, 
•	 kazalniki procesov dela, 
•	 kazalniki obremenjenosti kadrov, 

5. Vodenje urgentnega centra
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•	 kazalniki zadovoljstva uporabnikov, 
•	 kazalniki racionalne porabe virov. 

8. Mreža UC v RS 
V mreži UC RS je 12 centrov, ki jih metodolo-
gija predvsem z vidika strokovne podpore (do-
končnosti oskrbe) deli na tri nivoje: C1, C2, C3. 
Namen metodološke razporeditve je racionalna 
organizacija glede na število pregledanih paci-
entov na leto ter glede na nivojsko organizira-
nost. Najvišja centra sta C1 in vanju se preme-
ščajo pacienti iz pripadajočih regijskih manjših 
centrov nivoja C2 ali C3. Center v UKC Mari-
bor tako pokriva področje severovzhodnega 
dela države, predvsem centrov Ptuj, Murska So-
bota in Slovenj Gradec. UKC Ljubljana pokriva 
skoraj celotno področje ostale centralne in za-
hodne Slovenije. Poseben položaj ima srednje-
velika Splošna bolnišnica Celje, ki v nekaterih 
primerih urgentne službe pokriva področje 
osrednje Slovenije. Mreža pomeni, da so med 
centri C1 in centri nižjega ranga vedno odprte 
dobre komunikacijske povezave zaradi konzul-
tacij in premeščanja pacientov.

Predvidena je integracija UC z regijskimi ur-
gentnimi ambulantami primarnega nivoja – kot 
ustanovitev satelitskih UC za učinkovito stro-
kovno povezovanje.

9. Osnove informacijskega in komunikacijskega 
sistema
Zasnovan je enovit informacijski sistem:
•	 Informacijska podpora obravnavanju klicev 

v sili – dispečerski informacijski sistem

•	 Informacijska podpora izvajanju zunajbol-
nišnične nujne medicinske pomoči

•	 Informacijska podpora izvajanju bolnišnič-
ne nujne medicinske pomoči

10. Financiranje dejavnosti 
Osnova financiranja dejavnosti je lastno stro-
škovno mesto UC kot oddelka znotraj bolnišni-
ce. 
Osnovni stroški, ki bremenijo UC, so kadri, po-
trošni material in zdravila, oprema in amortiza-
cija ter vsi stroški uporabe prostorov. V osnovi 
gre za fiksne stroške in variabilne stroške. 

Osnovni prihodki UC so opravljeni pregledi, ki 
jih delimo na nivoje: kratek urgentni pregled, 
razširjeni urgentni pregled, oskrba v opazova-

nju, posebne diagnostične preiskave, posebne 
storitve, oskrba življenjsko ogroženega. 

Ker so prostori, oprema, kadri in področja de-
javnosti jasno definirana, ni razloga za pavšalno 
in s tem netransparentno plačevanje storitev. 

Varovalka, da se bodo sredstva, namenjena ur-
genci, resnično porabila v ta namen, je strokov-
na komisija, sestavljena iz predstavnikov MZ in 
ZZZS ter strokovnjakov s področja dela UC.

ZAKLJUČEK

Organizacija v urgentnih centrih kljub pripra-
vljeni metodologiji postaja izziv, ki prek preho-
dnih oblik zagotavljanja in vključevanja speci-
alistov urgentne medicine ob praktičnem delu 
dobiva svojo obliko. Vsekakor predstavlja novo 
obliko nadgrajevanja strokovnosti urgentne 
medicine, s tem pa vnaša negotovost z zahtevo 
po spreminjanju, zadržke predvsem ob oprije-
manju obstoječega, kar v rigidnosti celovitega 
sistema vodi v nelagodje. Brez sprememb pa ni 
napredka, zato nova organizacija kljub vzpo-
stavitvi delovanja večine urgentnih centrov v 
Sloveniji še zmeraj predstavlja izziv, potrebo po 
natančnejšem opredeljevanju, predvsem pa pri-
pravljenost na spremembe. 
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Povzetek:
Danes je v naši državi stanje na področju dispe-
čerstva v zdravstvu še vedno bolj ali manj na is-
tem nivoju, kot je bilo leta 1996, ko je bil sprejet 
prvi Pravilnik o službi nujne medicinske pomoči. 
Kljub temu je bilo pri razvoju dispečerske službe 
zdravstva v zadnjih letih kar nekaj narejenega. 
Sprejeta so bila temeljna izhodišča ter izdela-
na zasnova zdravstvene dispečerske službe, ki je 
ključni element za uspešno delovanje katerega 
koli sistema predbolnišnične nujne medicinske 
pomoči. Skrajni čas je, da se na tem področju 
naredi korak naprej in končno ustanovi sodobna 
dispečerska služba zdravstva, ki bo upravičevala 
to ime in ne bo obstajala še naprej samo na pa-
pirju.

Abstract:
Nowadays, emergency medical dispatch system in 
our country is more or less on the same level as 
it was in 1996, when first regulation about emer-
gency medical services was accepted. Neverthe-
less, some progress in emergency medical dispatch 
system development was achieved. Basic starting 
points and future emergency medical dispatch 
system concept were formulated as key elements 
for successful performance of any pre-hospital 
emergency medical service. It is time to move for-
ward and finally form comprehensive emergency 
medical dispatch system, which will deserve that 
name and not just bear it on paper.
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UVOD

Danes je v Republiki Sloveniji stanje na podro-
čju dispečerstva v zdravstvu še vedno bolj ali 
manj na istem nivoju, kot je bilo leta 1996, ko 
je bil sprejet prvi Pravilnik o službi nujne me-
dicinske pomoči. Kljub formalni urejenosti, ki 
jo je vseskozi zagotavljal predhodno navedeni 
pravilnik, v praksi dispečerska služba zdravstva 
še vedno ne obstaja, nimamo pravih (usposo-
bljenih) zdravstvenih dispečerjev oz. nimamo 
niti pravih dispečerskih centrov zdravstva. Di-
spečerska služba zdravstva je definirana kot 
služba, ki »deluje neprekinjeno 24 ur in koor-
dinira delovanje ekip nujne medicinske pomo-
či in ekip nenujnih prevozov ter vodi evidenco 
razpoložljivih zmogljivosti izvajalcev službe 
nujne medicinske pomoči. V primeru narav-
nih ali drugih nesreč, kriznih razmer ali vojne 
dispečerska služba zdravstva zagotavlja pretok 
informacij, ki so potrebne za učinkovito ko-
ordiniranje in usmerjanje delovanja celotnega 
zdravstvenega sistema«1. Na prej omenjeno ne- 
urejeno stanje je v veliki meri vplivalo tudi dej- 
stvo, da do nedavnega dispečerske storitve v 
zdravstvu niso bile financirane (izjema ZD Izo-
la) in da nismo imeli ustreznega kadrovskega 
standarda. Področje financiranja, vključno s 
kadrovskim standardom, danes ureja Aneks št. 
1 k Splošnem dogovoru za leto 2015, ki pa v 
praksi še ni zaživel. Posledično se v nujni me-
dicinski pomoči in dejavnosti prevozov pacien-
tov pri vsakdanjem delu srečujemo z naslednji-
mi problemi:
•	 odsotnost celovitega pregleda nad do-

gajanjem na področju nujne medicinske 
pomoči in dejavnosti prevozov pacientov 
na lokalnem, regionalnem in državnem 
nivoju,

•	 prisotnost fenomena »vrtičkarstva«,
•	 neizkoriščenost oz. slaba izkoriščenost 

virov,
•	 predolgi intervencijski časi (negativen vpliv 

na kakovost dela NMP) in 
•	 različna dostopnost nujne medicinske po-

moči in prevozov pacientov2. 

Ne glede na izpostavljeno problematiko so se v 
preteklosti v državi že pojavili prvi zametki di-
spečerski centrov zdravstva, med katerimi naj- 
bolj izstopajo dispečerski center Reševalne po-

staje Univerzitetnega kliničnega centra Lju-
bljana, dispečerski center Prehospitalne enote 
Maribor in dispečerski center Reševalne službe 
slovenske Istre.

POMEN DISPEČERSKE SLUŽBE 
ZDRAVSTVA 

V ožjem pomenu besede predstavlja dispe-
čerska služba zdravstva ključni dejavnik za 
uspešno delovanje katerega koli sistema nujne 
medicinske pomoči in dejavnosti prevozov pa-
cientov. Glavno poslanstvo dispečerske službe 
zdravstva je sprejem obvestila (klica) o nena-
dnem dogodku, ki potrebuje intervencijo zdra-
vstvenih služb na terenu, določanje prioritete 
sprejetih obvestil (klicev) in aktiviranje ustre-
znih zdravstvenih intervencijskih ekip glede 
na naravo in lokacijo dogodka. Vse to pa se 
mora izvajati v skladu s postavljenimi normati-
vi – standardi. Če si podrobneje ogledamo delo 
zdravstvenega dispečerja, ugotovimo, da izvaja 
naslednje naloge:
•	 splošni sprejem klicev – ugotavljanje in evi-

dentiranje generalnih podatkov o klicatelju, 
lokaciji dogodka in naravi dogodka;

•	 podrobni sprejem klicev (anamneza) – 
ugotavljanje in evidentiranje podatkov 
o zdravstvenem stanju bolnika/poško-
dovanca oz. bolnikov/poškodovancev in 
spremljajočih okoliščinah (subjektivne in 
objektivne nevarnosti, geografske posebno-
sti ipd.);

•	 določanje stopnje nujnosti sprejetih klicev 
(triaža) – razvrščanje sprejetih klicev na 
prioritetno listo in oblikovanje vrstnega 
reda izvajanja intervencij;

•	 dajanje navodil klicateljem – po telefonski 
zvezi se klicatelju ali bolniku/poškodovan-
cu daje navodila za izvajanje prve pomoči 
oz. samopomoči vse do prihoda interven-
cijske ekipe na kraj dogodka;

•	 razporejanje virov – razpošiljanje ekip na 
intervencije v skladu s prioritetno listo in 
v skladu z vnaprej predvidenim scenari-

1 Pravilnik o službi nujne medicinske pomoči (2015).
2 Fink, Slabosti, prednosti, izzivi in nevarnosti dispečerstva v 
zdravstvu v Sloveniji (2005).
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jem delovanja ekip, ki izhaja iz ugotovitev 
nadzora stanja sistema; dispečerska služba 
zdravstva ekipe razporeja po teritoriju po-
krivanja s ciljem zagotavljanja čim krajših 
in enakovrednih dostopnih časov;

•	 izvajanje nadzora stanja sistema – aktivno 
spremljanje in analiziranje časovnega in 
geolokacijskega pojavljanja intervencij v 
različnih časovnih obdobjih ter posledično 
stalno prilagajanje organiziranosti delova-
nja intervencijskih služb; spremljanje stanja 
kapacitet urgentnih centrov in zdravstvenih 
zavodov, vključenih v sistem nujne medi-
cinske pomoči;

•	 prenos medicinskih informacij – med 
različnimi zdravstvenimi ustanovami, 
izvajalci, nivoji itd. se prenašajo informacije 
o številu transportiranih oseb in njiho-
vem zdravstvenem stanju ter vseh drugih 
podrobnostih, ki so pomembne za njihovo 
zdravljenje;

•	 evidentiranje in dokumentiranje opra-
vljenega dela – v naprednih dispečerskih 
centrih zdravstva evidentiranje in doku-
mentiranje opravljenega dela bolj ali manj 
poteka avtomatizirano3.

Širše gledano dispečerska služba zdravstva v 
primeru izrednih dogodkov zagotavlja učinko-
vit pretok informacij, ki so potrebne za učinko- 
vito koordiniranje in usmerjanje delovanja ce-
lotnega zdravstvenega sistema. V nekaterih pri- 
merih, kot je množična nesreča, dispečerska 
služba zdravstva prek Regijskega koordinacij- 
skega centra, ki deluje v nesreči najbližjem di-
spečerskem centru zdravstva, koordinira delo-
vanje celotnega sistema nujne medicinske po-
moči4. Poseben pomen daje dispečerski službi 
zdravstva njen pristop k izvajanju reanimacij v 
izvenbolnišničnem okolju, kjer v sklopu veri-
ge preživetja v celoti ali delno pokriva več po-
membnih členov:
•	 zgodnje obveščanje,
•	 zgodnji pristop,
•	 dajanje navodil klicatelju za prvo pomoč po 

telefonu,
•	 zgodnja defibrilacija.

Tam, kjer se v dispečerski službi zdravstva iz-
vaja proces dajanja navodil klicatelju za nude-
nje prve pomoči po telefonu, se šteje, da je bol-

nik prejel nujno medicinsko pomoč ob samem 
pričetku dajanja navodil. Zadnje smernice za 
oživljanje govore, da se v primeru uspešne po-
vezave dispečerske službe zdravstva, klicateljev 
in mreže javno dostopnih avtomatskih defibri-
latorjev preživetje in kakovost preživetja paci-
entov z izvenbolnišničnim srčnim zastojem bi-
stveno izboljšata5. Iz prej povedanega izhaja, da 
je dispečerska služba zdravstva eden ključnih 
dejavnikov za uspešno delovanje sistema nujne 
medicinske pomoči oz. ekip predbolnišnične 
nujne medicinske pomoči. Še več: lahko reče-
mo, da je dobra dispečerska služba zdravstva 
predpogoj za uspešno delovanje celotnega sis-
tema nujne medicinske pomoči.

ALI V SLOVENIJI POTREBUJEMO 
NAPREDNO DISPEČERSKO SLUŽBO 
ZDRAVSTVA?

Najbolj enostaven in razumljiv odgovor na 
predhodno zastavljeno vprašanje je pritrdilen, 
saj dispečerska služba zdravstva v Sloveniji for-
malno ne obstaja oz. ne deluje v skladu z dok-
trino »Dispatch Life Support«6 in veljavnimi 
smernicami za oživljanje. Po drugi strani lah-
ko hitro zanikamo te trditve, saj se vsak dan v 
zdravstvu sprejemajo klici v sili, ki se nekako 
razvrščajo po stopnjah nujnosti, tako da eki-
pe predbolnišnične nujne medicinske pomoči 
vsakodnevno izvajajo intervencije pri življenj-
sko ogroženih pacientih. To drži, toda za ob-
stoječo dispečersko službo zdravstva, kakršna 
koli že je, bi težko rekli, da je napredna, kaj šele 
da ustreza dejanskemu stanju oz. potrebam pa-
cientov, ki potrebujejo nujno medicinsko po-
moč. Naslednji argument v prid vzpostavitvi 
napredne dispečerske službe zdravstva v Slo-
veniji izhaja iz dejanskih potreb te službe. Ob 
primerjavi zdravstvenih dispečerskih služb v 
različnih sistemih nujne medicinske pomoči 
lahko ugotovimo, da vse delujejo po istih prin-
cipih, z istimi delovnimi procesi ter bolj ali 

3 Fink, Grmec in Čander, Dispečerska služba zdravstva (2010).
4 Dujić in Simčič, Smernice za delovanje sistema nujne medicin-
ske pomoči ob množičnih nesrečah (2013).
5 Evropski reanimacijski svet, Smernice za oživljanje (2015).
6 Vergeiner, Baumgartl, Bergmann et al. Leitstellen im Rettungs-
dienst: Aufgaben, Organisation, Technik (1999). 
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manj sodobno (dobro) informacijsko podporo. 
Danes živimo v informacijski dobi, zato si je 
težko predstavljati, da bi katerakoli dispečerska 
služba dobro delovala brez ustrezne informa-
cijske podpore. Še posebej, če je ta služba cen-
tralizirana in pokriva geografsko zelo obsežna 
področja z velikim številom prebivalcev, kar 
je danes trend v svetu. S strokovnega vidika je 
minimalna konfiguracija dispečerskega centra 
zdravstva v sestavi dveh zdravstvenih dispe-
čerjev na delovnem mestu za sprejem klicev in 
enem zdravstvenem dispečerju na delovnem 
mestu za nadzor in oddaja intervencij. Z eko-
nomskega vidika je bilo ugotovljeno, da je ne- 
racionalno graditi dispečerski center zdra-
vstva za področje, na katerem prebiva manj 
kot 480.000 prebivalcev7. Navedena izhodišča 
so vplivala na oblikovanje zasnove dispečerske 
službe zdravstva v Sloveniji, ki temelji na treh 
dispečerskih centrih zdravstva, ki bodo z infor-
macijskega vidika morali razpolagati z računal-
niško podrtim dispečerskim sistemom, ki bo 
po funkcionalnosti, zanesljivosti in razpoložlji-
vosti enakovreden sistemom, ki se uporabljajo 
v kontrolah letalskega prometa. Med napredni-
mi dispečerskimi službami zdravstva na po-
dročju kakovosti prevladuje uveljavljen model 
celovitega upravljanja kakovosti, ki je pred leti 
iz industrijskega okolja prešel tudi med tovr-
stne storitvene dejavnosti8. V zadnjih letih se 
v slovenskem zdravstvenem sistemu daje velik 
poudarek zagotavljanju in izboljševanju kako-
vosti zdravstvenih storitev, zaradi česar lahko 
zaključimo, da v Sloveniji zagotovo potrebu-
jemo napredno dispečersko službo zdravstva, 
katere osnovno vodilo za delovanje bo celovito 
upravljanje kakovosti.

ZASNOVA DISPEČERSKE SLUŽBE 
ZDRAVSTVA

Konec leta 2004 je takrat delujoča delovna sku-
pina za dispečerstvo v okviru Projekta nujne 
medicinske pomoči Ministrstva za zdravje RS 
sprejela osem temeljnih izhodišč za vzpostavi-
tev dispečerske službe zdravstva:
1. Dispečerstvo v zdravstvu mora imeti po-

poln in neodvisen nadzor nad delovanjem 
sistema predbolnišnične nujne medicinske 
pomoči in izvajanjem nenujnih reševalnih 
prevozov.

2. Dostop do dispečerske službe mora biti 
neposreden prek lastne telefonske števil-
ke za klic v sili (114) ter ločene telefonske 
številke za sprejemanje naročil za nenujne 
reševalne prevoze. Obstoječi sistem 112 
ostaja kot komplementarna in redundanč-
na rešitev še naprej (Op. av.: to izhodišče 
zaradi različnih razlogov danes ni več izve-
dljivo v celoti). 

3. Razvoj dispečerstva v zdravstvu se mora 
prilagoditi izkušnjam in doktrini iz tujine 
(EU), pri čemer se morajo upoštevati vse 
specifičnosti našega prostora. 

4. Minimalna izobrazba za delo v zdravstveni 
dispečerski službi je zdravstveni tehnik z 
dodatno usposobljenostjo in večletnimi iz-
kušnjami pri delu v izvenbolnišnični nujni 
medicinski pomoči.

5. Pri izračunu števila zdravstvenih dispečer-
skih centrov, števila delovnih mest in števi-
la zaposlenih je treba upoštevati mednaro-
dne standarde kakovosti (EU) ter Erlangov 
teoretični model.

6. Organizacija dela in procesi morajo biti 
izdelani s ciljem, da so reakcijski intervali 
v primeru intervencij z značajem neposre-
dne življenjske ogroženosti čim krajši oz. v 
okviru postavljenih standardov – izvoz od 
dviga slušalke najpozneje v dveh minutah.

7. Celotno delovanje zdravstvene dispečerske 
službe mora biti podprto s sodobno in-
formacijsko tehnologijo in programskimi 
rešitvami, ki omogočajo: hiter sprejem klica 
in hiter zajem podatkov, izvajanje nadzo-
ra statusa sistema, enostavno upravljanje 
virov ...

8. Dispečerstvo v zdravstvu mora razpolagati 
z lastnim sistemom radijskih zvez. Poleg 
tega se vključuje tudi v sistem ZA-RE in 
ZA-RE+ ter radijske sisteme drugih inter-
vencijskih služb9.

Na podlagi prej navedenih temeljnih izhodišč 
je v letu 2010 nastala projektna naloga z naslo-

7 Franek, Manual Dispečera Zdravotnickeho Operačniho Stre-
diska (2015).
8 Fink, Dispečerska služba zdravstva – učbenik za usposabljanje 
zdravstvenih dispečerjev (2015).
9 Fink, Zdravstvena dispečerska služba (2004).
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vom Dispečerska služba zdravstva, na podlagi 
katere danes nastaja vsa potrebna investicijska 
dokumentacija oz. se izvajajo vse aktivnost za 
vzpostavitev te službe. 

Nosilec in izvajalci dispečerske službe 
zdravstva
Dispečerska služba zdravstva bo imela na svo-
jem delovnem področju popoln in neodvisen 
nadzor nad delovanjem sistema predbolni-
šnične nujne medicinske pomoči in izvajanjem 
nenujnih reševalnih prevozov. V današnjem 
času je utopično pričakovati, da bi se ustano-
vil nov javni zavod za izvajanje dispečerske 
službe v zdravstvu, ki bi vsekakor najlažje za-
gotovil popoln in neodvisen nadzor. V kolikor 
želimo uresničiti zadani cilj, potem nam pre-
ostane še edina smiselna organizacijska oblika 
– samostojna služba znotraj večjega zdravstve-
nega zavoda. Ali je ta zavod na primarnem ali 
sekundarnem nivoju, je drugotnega pomena. 
Bistveni sta avtonomija in neodvisnost od ka-
tere koli organizacijske enote sistema nujne 
medicinske pomoči ali dejavnosti prevozov pa-
cientov. Iz tega logično izhaja, da bosta bodo-
ča zdravstvena dispečerska centra predvidoma 
organizacijsko umeščena v sklop UKC Maribor 
in UKC Ljubljana, s tem da bo UKC Ljubljana 
imel na Obali (Izola) manjšo izpostavo, ki bo 
obvladovala dvojezično področje. Dispečer-
sko službo zdravstva bodo izvajali zdravstveni 
delavci (zdravstveni tehniki, diplomirane me-
dicinske sestre/diplomirani zdravstveniki in 
urgentni zdravniki) z dodatnim znanjem s po-
dročja dispečerstva, nujne medicinske pomoči 
in delovanja sistema zvez ter dobrim poznava-
njem območja pristojnega dispečerskega centra 
zdravstva. Vsekakor bo treba pri izboru kadrov 
upoštevati izhodišče, da ta ne sme postati odla-
gališče iztrošenih, nemotiviranih, problematič-
nih kadrov iz službe nujne medicinske pomo-
či10. Za uspešno opravljanje dispečerskega dela 
bo moral imeti zdravstveni dispečer poleg for-
malne strokovne izobrazbe in dodatne uspo-
sobljenosti še naslednje značajske lastnosti in 
sposobnosti:
•	 večletne izkušnje pri delu na terenu v sklo-

pu ekip predbolnišnične nujne medicinske 
pomoči,

•	 hitro in natančno izpolnjevane pisnih in 
ustnih navodil,

•	 hitro učenje in pravilno tolmačenje stro-
kovno-organizacijskih navodil,

•	 hitro analiziranje nastale situacije in hitro 
ter pravilno ukrepanje glede na ugotovljene 
okoliščine,

•	 izvajanje profesionalne komunikacije s po-
udarkom na pozitivnih medosebnih odno-
sih in uporabi primerne mere empatije,

•	 umirjeno, trezno in učinkovito funkcioni-
ranje pod obremenitvijo/stresom,

•	 hitro in natančno tipkanje s hitrostjo vsaj 
45 znakov na minuto,

•	 hitro, pravilno in učinkovito ravnanje s 
kompleksno računalniško opremo,

•	 branje in razumevanje različnih geograf-
skih kart,

•	 poznavanje glavnih topografskih značilno-
sti področja pokrivanja dispečerske službe 
zdravstva11,12.

Področja delovanja dispečerske službe 
zdravstva
Na podlagi temeljnega izhodišča, da bo dispe-
čerska služba zdravstva na svojem delovnem 
področju imela popoln in neodvisen nadzor 
nad delovanjem sistema predbolnišnične nujne 
medicinske pomoči in izvajanjem nenujnih re-
ševalnih prevozov, izhaja, da bo s svojimi stori-
tvami pokrivala naslednja strokovna področja:
•	 nujna medicinska pomoč v celoti (predbol-

nišnična, bolnišnična, helikopterska, nujni 
prevozi pacientov …),

•	 nenujni prevozi pacientov,
•	 sanitetni prevozi pacientov in
•	 dežurna služba in obiski zdravnika na 

domu (Op. av.: zadnje bo odvisno od bodo-
če organiziranosti neprekinjenega zdra-
vstvenega varstva na primarnem nivoju).

Področje izvajanja sanitetnih prevozov pacien-
tov bo dispečerska služba v zdravstvu pokrivala 
posredno prek nadzora stanja sistema.

Predvidena delovna mesta
V dispečerski službi zdravstva bodo predvido-
ma odprta naslednja delovna mesta: 

10 Steele, Emergency Dispatching A Medical Communicator´s 
Guide (1993).
11 Ornato, Science of Emergency Medical Dispatch (2009). 
12 Larson, 9-1-1 Hangups (1998).
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sprejemni dispečer, oddajno/nadzorni dispečer, 
zdravnik konzultant in vodja izmene.

Sprejemni dispečer bo ob pomoči odločitve-
nega modela Slovenski indeks za nujno medi-
cinsko pomoč od klicatelja sistematično prido-
bil vse potrebne informacije, na podlagi katerih 
bo določil stopnjo nujnosti oz. ugotavljal po-
trebe za aktivacijo ekip nujne medicinske po-
moči. Med izvajanjem procesa sprejemanja 
klica bo sprejemni dispečer po potrebi preha-
jal v izvajanje procesa dajanja osnovih navodil 
ter procesa dajanja navodil klicatelju po telefo-
nu za nudenje prve pomoči. V tem primeru bo 
sprejemni dispečer ostal na zvezi s klicateljem 
vse do prihoda prve ekipe nujne medicinske 
pomoči na kraj dogodka oz. do pacienta. V pri- 
meru naročil za izvedbo nenujnih prevozov  
pacientov bo sprejemni dispečer z uporabo 
standardnih operativnih postopkov poskrbel za 
hiter in korekten sprejem vseh potrebnih infor-
macij za kakovostno izvedbo teh prevozov. De-
lovno mesto oddajno/nadzornega dispečerja 
bo združevalo delovni mesti oddajnega in nad-
zornega dispečerja. Dispečerska služba zdrav- 
stva bo razpolagala s sodobnim računalniško 
podprtim sistemom, ki bo omogočal sočasno 
izvajanje različnih dispečerskih procesov. Od-
dajno/nadzorni dispečer bo v skladu z določe-
nimi stopnjami nujnosti (prioritetami), pripo-
ročili računalniško podprtega dispečerskega si- 
stema ter trenutnim stanjem razpoložljivosti 
ekip aktiviral razpoložljive vire in jih razpoši-
ljal v izvajanje intervencij na terenu. V postop-
ku aktivacije različnih ekip bo le-te seznanil s 
ključnimi informacijami o samem dogodku, 
morebitnimi nevarnostmi in, po potrebi, z na-
vodili za samo izvedbo intervencije. V sklopu 
procesa nadziranja stanja ekip bo oddajni dis-
pečer spremljal razpoložljivost ekip za izvaja-
nje intervencij in njihovo učinkovito izrabo ob 
sočasni skrbi za enakomerno obremenjenost, v 
kolikor bo to možno. Oddajno/nadzorni dis-
pečer bo izvajal nadzor stanja sistema, v kate-
rem bo proces nadziranja stanja ekip le eden 
od delovnih podprocesov. Poleg tega bo prek 
izvajanja procesa nadzora stanja sistema skrbel 
še za enakomerno pokritost področja pokriva-
nja z ekipami nujne medicinske pomoči in s 
tem zagotavljal enake dostopne čase. Delovno 
mesto zdravnika konzultanta bo namenjeno 

izvajanju posrednega in neposrednega strokov-
nega nadzora nad delovanjem dispečerskega 
centra ter izvajanju retrospektivne faze sistema 
celovitega upravljanja kakovosti ter, po potrebi, 
vključevanju v neposredno operativno delo di-
spečerskega centra pri obravnavi najzahtevnej-
ših klicev/intervencij ali nejasnih/spornih pri-
merov. Tako bo zdravnik konzultant v primeru 
množične nesreče vzpostavil in vodil delova- 
nje Regijskega koordinacijskega centra. Delov- 
no mesto vodje izmene dispečerske službe 
zdravstva bo namenjeno izvajanju neposredne-
ga operativnega nadzora in vodenja delovanja 
dispečerskega centra v zdravstvu v eni izmeni 
in, po potrebi, vključevanju v neposredno ope-
rativno delo dispečerskega centra med obreme-
nitvenimi konicami. 

V dispečerski službi zdravstva bodo odprta tu- 
di druga delovna mesta, namenjena izvajanju 
drugih (podpornih) nalog, med katerimi bi iz- 
postavil delovni mesti analitika/planerja in skr- 
bnika sistema. Delovno mesto analitika/pla-
nerja bo namenjeno izvajanju različnih analiz 
(analiza intervencijskih obremenitev, analiza 
učinkovitosti delovanja nujne medicinske po-
moči na področju pokrivanja, analiza delova-
nja dispečerskega centra zdravstva ...) ter izde-
lavi predlogov mreže nujne medicinske pomoči 
in načrtov pozicioniranja razpoložljivih ekip 
(Unit Deployment Plan) na terenu, ki jih bodo 
pri svojem delu uporabljali oddajno/nadzorni 
dispečerji. Delovno mesto skrbnika sistema 
bo namenjeno izvajanju nadzora nad delova-
njem telekomunikacijskega in informacijskega 
sistema oz. celotne tehnološke podpore delova-
nju dispečerskega centra zdravstva. To delovno 
mesto bo ključnega pomena za zagotavljanje 
nemotenega delovanja dispečerske službe v 
zdravstvu in bo prišlo do pravega izraza že v 
sami fazi implementacije in zagona novega na-
čina dela.

Sprejem klica v prihodnje
Glede na to, da bo sprejemanje klicev v sili v 
bodoče še vedno potekalo prek sistema 112 s 
prevezovanjem klicatelja v dispečersko službo 
zdravstva, bo potrebna optimizacija obstoječih 
dispečerskih procesov v Regijskih centrih za 
obveščanje (112) in posodobitev njihovih ra-
čunalniško podprtih dispečerskih sistemov, da 
bodo pri prevezavi klicatelja v e-obliki zagota-
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vljali: telefonsko številko klicatelja, lokacijo kli-
catelja, vrsto dogodka in lokacijo dogodka. To 
pomeni, da bodo operativci v Regijskih centrih 
za obveščanje morali vprašati kakšno vpra-
šanj več s ciljem, da se prekine dvojno ali celo 
trojno ponavljanje istih vprašanj v današnjem 
procesu sprejema klicev in s tem skrajša pov-
prečni čas sprejema klicev. To pomeni, da bodo 
operativci v Regijskih centrih za obveščanje 
(112) na podlagi opredelitve glavnega proble-
ma in vrste dogodka klic v sili ali naročilo za 
nujni prevoz prevezali tisti intervencijski služ-
bi, ki je primarno pristojna za posredovanje ob 
dotičnem dogodku (113 – policiji ali sistemu 
nujne medicinske pomoči). V našem primeru 
bo zdravstveni dispečer ob prevezavi klica v di-
spečerskem programu v vnosnem oknu že imel 
prej omenjene podatke in bo lahko nemudoma 
nadaljeval z zastavljanjem strokovnih vprašanj 
v skladu z algoritmom Slovenskega indeksa za 
nujno medicinsko pomoč, na podlagi katerega 
bo lahko hitro določil stopnjo nujnosti in pre-
dal intervencijo v izvajanje zdravstvenemu di-
spečerju na oddaji. Sam pa bo nadaljeval s po-
drobnim sprejemom klica, dajanjem osnovnih 
navodil klicatelju ter, po potrebi, še dajanjem 
navodil za nudenje prve pomoči vse do priho-
da prve mobilne enote NMP na kraj dogodka13. 
V primeru odločanja o pravici zavarovanih 
oseb do nenujnega in/ali sanitetnega prevoza 
po novem ne bo sprememb. V osnovi bo o pra-
vici zavarovane osebe do prevoza (nenujni in/
ali sanitetni prevoz) z reševalnim vozilom in 
o stopnji nujnosti še vedno odločal napotni 
zdravnik v primeru, da bo pacient primarno 
obravnavan z njegove strani, v izjemnih pri-
merih tudi sprejemni zdravnik. Tako bo dis-
pečerski center zdravstva sprejemal naročila za 
izvedbo nenujnih in sanitetnih prevozov paci-
entov na za to rezervirani brezplačni telefonski 
številki 080-178414.

Odločitveni model za določanje stopnje 
nujnosti in načina posredovanja
Za pomoč pri odločanju o tem, ali sprejeti klic/
primer potrebuje odziv nujne medicinske po-
moči na terenu, ter za določanje stopnje nujno-
sti bo zdravstveni dispečer v bodoče uporabljal 
poseben odločitveni model, poimenovan Slo-
venski indeks za nujno medicinsko pomoč15. 
Slovenski indeks za nujno medicinsko pomoč 

je nastal na podlagi sporazuma, podpisanega 
med Ministrstvom za zdravje Republike Slo-
venije in Leardalovo fundacijo za NMP (The 
Leardal Foundation for Acute Medicine) kot 
nosilcem avtorskih pravic za Norveški indeks 
za nujno medicinsko pomoč (naziv originala: 
Norsk indeks for medisinsk nØdhjelp, 3. utg.). 
To orodje bo zdravstvenemu dispečerju omo-
gočalo, da bo vsak klic obravnaval na enak na- 
čin, da bo na enak način določal stopnjo nuj-
nosti ter da bo na enak način izvedel odziv si- 
stema nujne medicinske pomoči ne glede na 
čas in kraj dogodka. Poleg tega bo zdravstve-
ni dispečer z uporabo Slovenskega indeksa za 
nujno medicinsko pomoč vedno na enak način 
klicočemu po telefonu dajal navodila za nude-
nje prve pomoči življenjsko ogroženemu paci-
entu16. Za razreševanje potencialnih konfliktov 
s klicateljem ter predvsem s člani ekip bo dis-
pečerskemu centru zdravstva vedno na voljo 
zdravnik konzultant. Po drugi strani bo upo-
raba Slovenskega indeksa za nujno medicinsko 
pomoč omogočila doseganje predpisanih stan-
dardov na področju intervencijskih časov in 
kazalnikov kakovosti dispečerske službe zdrav- 
stva.

Aktivacija ekip v prihodnje
V trenutku, ko bo zdravstveni dispečer pri 
sprejemu klica sprejel odločitev o stopnji nuj-
nosti klica in določil nujnemu klicu prioriteto 
odzivanja, se bo začel izvajati proces »Aktivira-
nja ekip«. Le-ta se bo končal s sporočilom eki- 
pe, da je začela izvajati intervencijo. Izbor eki-
pe za aktiviranje se bo v primeru rdečih in ru- 
menih prioritet vršil po principu aktivacije 
najbližje (najhitrejše) ekipe ne glede na meje 
področij pokrivanja. Po potrebi se bo istoča-
sno aktiviralo še prve posredovalce, reševalca 
na motorju, HNMP ter druge intervencijske 
službe. Aktiviranja ekipe za izvedbo nenujnega 
prevoza oz. izjemoma tudi sanitetnega prevoza 

13 Fink, Grmec in Čander, Dispečerska služba zdravstva (2010).
14 Fink, Prevzemanje odgovornosti zdravstvenega dispečerja 
(2016).
15 Fink, Kdaj bomo dobili sodoben dispečerski sistem v Sloveniji 
(2011).
16 Fink, Dispečerska služba zdravstva: učbenik za usposabljanje 
zdravstvenih dispečerjev (2015).
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(v glavnem se bodo izvajali po vnaprej dogo-
vorjenem programu) se bo izvedlo na podlagi 
za to izdelanih standardnih operativnih po-
stopkov. Med izvajanjem katerekoli interven-
cije ne glede na stopnjo nujnosti se bodo spre-
mljali naslednji osnovni statusi:
•	 PROST – ekipa je na voljo za naslednjo 

intervencijo,
•	 POGOJNO PROST – ekipa bo z minimal-

no časovno zamudo na voljo za izvajanje 
intervencije (ta status je enak statusu NA 
CILJU; uporablja se tudi v primerih malice, 
kosila …),

•	 NA POTI – ekipa je na poti na kraj dogod-
ka,

•	 NA KRAJU – ekipa je na kraju dogodka,
•	 SE VRAČA – ekipa se vrača s kraja dogod-

ka na izhodiščno lokacijo in
•	 NA CILJU – ekipa se nahaja na izhodiščni 

lokaciji.

Za vsako prehajanje med posameznimi statusi 
se bo moralo natančno evidentirati čas preho-
da in lokacijo ekipe17. Za nemoteno delova- 
nje dispečerske službe zdravstva oz. nemoteno 
vključevanje ekip nujne medicinske pomoči in 
ekip za izvajanje nenujnih in sanitetnih prevo-
zov v ta sistem bodo le-te morale razpolagati z 
dodatno komunikacijsko opremo, ki bo zmo-
žna z majhnimi časovnimi zamiki posredovati 
dispečerski službi zdravstva podatke o statusu 
in lokaciji ekipe v danem trenutku. Istočasno 
bo ta oprema morala omogočiti tudi prikaz ak-
tivacijskega sporočila, s katerim bo dispečerska 
služba zdravstva aktivirala ekipo in jo poslala 
na posredovanje na terenu18.

Telekomunikacijski in informacijski sistem
Vlada Republike Slovenija se je odločila, da bo 
za potrebe nujne medicinske pomoči, gasilcev 
in drugih služb zaščite in reševanja dogradi-
la obstoječi sistem Uprave Republike Sloveni-
je za zaščito in reševanje, ki bo ekipam nujne 
medicinske pomoči in ekipam za izvajanje ne-
nujnih in sanitetnih prevozov omogočal neovi-
rano medsebojno komuniciranje in izmenjavo 
podatkov. Komunikacija po radijskih postajah 
digitalnega radijskega sistema s tehnologijo 
DMR (Digital Mobile Radio) bo tako tudi za 
slovenske zdravstvene reševalce postala pri-
marni način komuniciranja, tako kot je že se-

daj za nekatere profesionalne intervencijske 
službe v naši državi. Priprave potrebnih po-
stopkov za izvedbo investicije že nekaj časa 
intenzivno tečejo v sodelovanju Ministrstva 
za zdravje RS in Ministrstva za obrambo RS 
s ciljem, da se obstoječi radijski sistem DMR 
nadgradi do konca leta 2016. V sklopu pro-
jekta e-Zdravje je Ministrstvo za zdravje RS za 
dispečersko službo zdravstva že zagotovilo so-
dobno dispečersko informacijsko rešitev. Ta se 
povezuje z drugimi dispečerskimi podsistemi 
(radijskimi, telefonskimi, geografskimi ...) v 
nerazdružljivo celoto, kar predstavlja sodoben 
računalniško podprt dispečerski sistem. Med 
drugim ta informacijska rešitev omogoča: pri-
kaz številke in lokacije klicatelja, hiter zajem 
podatkov, sprejem klica z informatiziranim 
Slovenskim indeksom za nujno medicinsko po- 
moč, pregled nad stanjem in lokacijami v sis-
tem prijavljenih ekip. Nadalje zdravstvenemu 
dispečerju glede na stopnjo nujnosti predlaga 
najbližjo primerno ekipo, AED ali prve posre-
dovalce. Omogoča izvedbo hitre sočasne ak-
tivacije vseh izbranih ekip s samodejnim pri- 
kazom aktivacijskih podatkov na komunikacij-
skih napravah izbranih ekip, omogoča izvajanje 
nadzora nad stanjem sistema, izdelavo različ-
nih statističnih in ekspertnih analiz idr19. 

Mreža dispečerske službe zdravstva
V zvezi z mrežo dispečerske službe zdravstva 
(število in lokacije dispečerskih centrov zdra-
vstva) je bilo v preteklosti sprejetih več različ-
nih odločitev oz. usmeritev. Pri tem je bilo, z 
vidika zagotavljanja potrebne visoke stopnje 
zanesljivosti in razpoložljivosti (redundančnost 
te službe), vedno upoštevano temeljno izhodi-
šče, da število dispečerskih centrov zdravstva 
ne more biti manjše od dveh20. Ministrstvo za 
zdravje RS je v letu 2010 sprejelo odločitev, da 
bo na nivoju države vzpostavilo samostojno in 

17 Fink, Vpliv uvedbe zdravstvenega dispečerskega sistema na 
mobilne enote (2016).
18 Fink, Vpliv uvedbe zdravstvenega dispečerskega sistema na 
mobilne enote (2016).
19 Gorjup, Razvoj dispečerskega sistema zdravstva v Sloveniji 
(2016).
20 Franek, Manual Dispečera Zdravotnickeho Operačniho Stre-
diska (2009)
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neodvisno dispečersko službo zdravstva znotraj 
sistema nujne medicinske pomoči z najmanj 
dvema dispečerskima centroma zdravstva. Po-
sebna medresorska delovna skupina za pripra-
vo predloga racionalizacije dežurnih služb na 
področju obrambe, zaščite in reševanja, varno-
sti, nujne medicinske pomoči ter prometa (št. 
sklepa o imenovanju 02401-21/2012/6) je za 
zdravstvo predvidela vzpostavitev dispečerske 
službe zdravstva s tremi dispečerskimi centri 
zdravstva na naslednjih lokacijah: Koper (Oba-
la), Ljubljana in Maribor. Na podlagi ukrepov 
ministra za zdravje za celostno ureditev služ-
be nujne medicinske pomoči obalnih občin 
Koper, Izola in Piran kot posledica ugotovitev 
izrednega nadzora služb nujne medicinske po-
moči na Obali (10. 4. 2012, št. 0600-3/2012/14) 
se je leta 2013 na Obali v sklopu Reševalne 
službe slovenske Istre ZD Izola vzpostavilo de-
lovanje centralne dispečerske službe v skladu z 
izhodišči Projektne naloge »Dispečerska služba 
zdravstva« iz novembra 2010. Na podlagi tega 
se danes vzpostavlja dispečerska služba zdra-
vstva s tremi dispečerskimi centri zdravstva na 
naslednjih lokacijah: 
•	 Ljubljana (DCZ Ljubljana pokriva podro-

čje velikosti 12.072 km2 s pribl. 1.134.106 
prebivalci,

•	 Izola (DCZ Izola deluje kot izpostava DCZ 
Ljubljana in pokriva področje velikosti 
2.710 km2 s pribl. 195.373 prebivalci in

•	 Maribor (DCZ Maribor pokriva področje 
velikosti 7654 km2 s pribl. 827.252 prebi-
valci.

Financiranje vzpostavitve in delovanja dispe-
čerskih centrov zdravstva
Ministrstvo za zdravje RS ima v sklopu sredstev 
za investicije zagotovljena finančna sredstva za 
vzpostavitev delovanja vseh treh dispečerskih 
centrov zdravstva. Po podatkih iz Investicijske-
ga programa za vzpostavitev dispečerske službe 
zdravstva bodo stroški te investicije predvido-
ma znašali:
•	 izgradnja in opremljanje DCZ Ljubljana – 

1.047.772,60 €,
•	 izgradnja in opremljanje DCZ Izola – 

82.606,20 €,
•	 izgradnja in opremljanje DCZ Maribor – 

1.183.034,00 € in

•	 nadgradnja sistema radijskih zvez DMR – 
1.948.120,40 €21.

V sklopu projekta e-Zdravje je bila v letu 2015 
realizirana investicija v izdelavo sodobne dispe-
čerske informacijske rešitve v višini 291.433,60 
€. Financiranje delovanja bodoče dispečerske 
službe zdravstva trenutno ureja Aneks št. 1 k 
Splošnem dogovoru za pogodbeno leto 2015, 
kjer piše: »Dispečerska služba zdravstva se zač-
ne financirati, ko nosilec dejavnosti vzposta- 
vi ustrezno samostojno organizacijsko eno-
to«22. Za delovanje dispečerske službe zdravstva 
se tako na letnem nivoju predvideva skupno 
5.770.717,25 €23.

ZAKLJUČEK

Po podatkih Ministrstva za zdravje RS naj bi 
dispečerska služba zdravstva pričela delovati 
do konca leta 2016 z odprtjem DCZ Maribor. 
Delovanje dispečerske službe zdravstva v celo-
ti naj bi se vzpostavilo do konca leta 2017, kar 
pomeni, da bi bile v ta sistem vključene vse eki-
pe nujne medicinske pomoči in ekipe nenujnih 
in sanitetnih prevozov pacientov. Obravnavana 
investicija bo predvidoma imela številne pozi-
tivne učinke tako materialne kot nematerialne. 
Med najpomembnejše nematerialne pridobitve 
zagotovo sodijo:
•	 zagotovitev enake dostopnosti nujne 

medicinske pomoči, nujnih, nenujnih in 
sanitetnih prevozov pacientov na področju 
celotne države,

•	 izboljšanje kakovosti storitev nujne me-
dicinske pomoči ter posledično izboljša-
nje dolgoročnega preživetja in kakovosti 
preživetja v primerih izvenbolnišničnega 
zastoja srca in drugih življenje ogrožajočih 
stanjih in

•	 izboljšanje pripravljenosti sistema nujne 
medicinske pomoči za delovanje ob izre-
dnih razmerah. 

21 Blaganje, Investicijski program dispečerski centri zdravstva 
(2016).
22 Gorjup, Razvoj dispečerskega sistema zdravstva v Sloveniji 
(2016).
23 ZZZS, Aneks št. 1 k Splošnem dogovoru 2015 (2016).
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Bolj učinkovita izraba razpoložljivih virov po 
vzpostavitvi dispečerskih centrov zdravstva bo 
pripomogla k zmanjšanju stroškov delovanja 
nujne medicinske pomoči in izvajanj nujnih, 
nenujnih in sanitetnih prevozov pacientov. Ta- 
ko se samo na področju izvajanja nenujnih in 
sanitetnih prevozov pacientov ocenjuje letni 
prihranek do 800.000,00 €. Zagotovo je izbolj-
šanje kakovosti storitev nujne medicinske po-
moči s posledičnim izboljšanjem dolgoročnega 
preživetja in kakovosti preživetja v primerih 
izvenbolnišničnega zastoja srca in drugih ži-
vljenje ogrožajočih stanjih najpomembnejša 
pričakovana pridobitev. Le-ta se lahko izrazi 
tudi v materialni obliki v smislu ocene družbe-
nih koristi neposrednih in posrednih učinkov. 
V primeru predpostavke, da se na račun inve-
sticije letno ohrani eno življenje, družbena ko-
rist neposrednih in posrednih učinkov znaša 
1.324.813,00 € letno24. Vsekakor pričakujemo, 
da se bo na račun vzpostavitve dispečerskih 
centrov zdravstva pri življenju ohranilo bistve-
no večje število življenjsko ogroženih pacien-
tov.
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BELEŽKE



Naš cilj so zdravi in srečni ljudje. Smo veledrogerija za 

prodajo zdravil z najširšo ponudbo izdelkov za humano in 

veterinarsko medicino v Sloveniji. Odlikujejo nas hitrost, 

varnost in zanesljivost. Svoje delo opravljamo srčno in 

predano. Prav zaradi tega nam zaupajo številne lekarne in 

bolnišnice ter druge zdravstvene in veterinarske ustanove.

Zavedamo se, da nam prihodnost ponuja nešteto izzivov. 

Premagamo jih lahko z nenehnim izpopolnjevanjem. 

S kakovostnimi storitvami in s široko izbiro zdravil ter drugih 

izdelkov bomo zaupanje svojih kupcev opravičevali 

tudi v prihodnje!

01 470 98 00 | www.kemofarmacija.si
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